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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

  společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti 
migrace a mezinárodní ochrany
(KOM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0375)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0279/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Toto nařízení neobsahuje odhady 
počtu osob, které se nelegálně zdržují 
v členských státech. Členské státy nemají 
takové odhady či údaje o nelegálně se 
zdržujících osobách poskytovat Komisi 
(Eurostatu), i když tyto osoby mohou být 
při výběrových šetřeních zahrnuty 
do stavu obyvatelstva. 

Odůvodnění

Nelegální pobyt ze své podstaty neumožňuje shromažďovat vědecky podložené statistické 
údaje. Provádění statistických odhadů také není reálné. Proto by se tyto příslušné nezaručené 
údaje neměly zahrnovat do statistik Společenství. 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Používání těchto údajů v souvislosti se stavem obyvatelstva získaným na základě výběrových 
šetření však nepředstavuje problém.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8a (nový)

(12a) Ve svém usnesení o provádění 
právních předpisů v oblasti finančních 
služeb ze dne 5. února 2002 Evropský 
parlament požadoval, aby měly Parlament 
a Rada stejnou roli při dohledu nad 
způsobem, jakým Komise vykonává svou 
výkonnou moc, aby se uplatnila 
legislativní moc Parlamentu podle článku 
251 Smlouvy o ES. Komise tento 
požadavek podpořila v slavnostním 
prohlášení, které tentýž den před 
Parlamentem učinil předseda Komise.
Dne 11. prosince 2002 Komise navrhla 
změny rozhodnutí 1999/468/ES 
(KOM(2002)0719), které bylo pozměněno 
dne 22.4.2002 (KOM(2004)0324 konečné 
znění). Evropský parlament se domnívá, 
že tento návrh porušuje jeho legislativní 
výsady. Podle názoru Evropského 
parlamentu by Evropský parlament 
a Rada možnost měly mít možnost 
ve stanoveném termínu hodnotit 
přenesení prováděcích pravomocí 
na Komisi. Je proto vhodné omezit dobu, 
v rámci níž může Komise přijímat 
prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 písm. b)

b) státní příslušnosti a státu narození 
fyzických osob s obvyklým místem pobytu 
na území členských států;

b) státní příslušnosti a státu narození osob 
s obvyklým místem pobytu na území 
členských států;

Odůvodnění

Termín „fyzických“ neposkytuje žádnou doplňkovou  informaci.

Pozměňovací návrh 4
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Čl. 2 odst. 1 písm. a)

a) „obvyklým místem pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku bez ohledu na dočasnou 
nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, 
návštěv u přátel a příbuzných, služebních 
cest, léčení nebo náboženských poutí;

„obvyklým místem pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku bez ohledu na dočasnou 
nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, 
návštěv u přátel a příbuzných, služebních 
cest, léčení nebo náboženských poutí nebo 
pokud takové místo neexistuje, tak místo 
legálního či registrovaného pobytu

Odůvodnění

Aby bylo možno používat termín „obvyklé místo pobytu“, je potřeba zemím, které mají 
rejstříky obyvatel, povolit možnost používání místa legálního nebo registrovaného pobytu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) „přistěhováním“ postup, kterým fyzická
osoba získá své obvyklé místo pobytu na 
území členského státu na dobu, která je 
nebo pravděpodobně bude nejméně 
dvanáct měsíců dlouhá, přičemž předchozí 
obvyklé místo pobytu této osoby bylo 
v jiném členském státu nebo v třetí zemi;

„přistěhováním“ postup, kterým osoba 
získá své obvyklé místo pobytu na území 
členského státu na dobu, která je nebo 
pravděpodobně bude nejméně dvanáct 
měsíců dlouhá, přičemž předchozí obvyklé 
místo pobytu této osoby bylo v jiném 
členském státu nebo v třetí zemi
(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text. Jeho přijetí bude vyžadovat 
odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Termín „fyzická“ neposkytuje žádnou doplňkovou  informaci.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) „občanstvím“ zvláštní právní vazba 
mezi jednotlivcem a jeho státem, která 
vznikla narozením nebo naturalizací, ať 
už na základě prohlášení, volby, sňatku 
nebo jinak, a to v souladu s národními 
právními předpisy
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sloužit k vymezení klíčového pojmu používaného v tomto 
nařízení. Tato definice je převzata z doporučení Organizace spojených národů.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 1 písm. cb) (nové)

cb) „zemí narození“ země pobytu (pokud 
možno v rámci stávajících hranic) matky 
v době porodu, nebo pokud taková země 
neexistuje (pokud možno v rámci 
stávajících hranic), země, v níž došlo 
k porodu

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sloužit k vymezení klíčového pojmu používaného v tomto 
nařízení; uvedené země je potřeba uvažovat v jejich stávajících hranicích. Není-li to možné, 
lze použít jiné definice (např. hranice v době narození). Tato definice je převzata 
z doporučení Organizace spojených národů.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 odst. 1 písm. ma) (nové)

ma) „vnější hranicí“ hranice definovaná 
v čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 562/2006/ES ze dne 
15. března 2006, kterým se stanoví kodex 
Společenství o pravidlech upravujících 
přeshraniční pohyb osob (Schengenský 
hraniční kodex)1.
___________
Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sloužit k vymezení klíčového pojmu používaného v tomto 
nařízení. Zmiňované nařízení obsahuje kodex Společenství o předpisech upravujících 
přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 odst. 1 písm. mb) (nové)
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mb) „příslušníky třetích zemí, kterým byl 
odmítnut vstup do země“ příslušníci 
třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup 
do země na vnějších hranicích, protože 
nesplňují všechny podmínky vstupu 
stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení 
562/2006/ES a nepatří do kategorií osob 
uvedených v čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sloužit k vymezení klíčového pojmu používaného v tomto 
nařízení. Tato definice byla přidána na základě definice, kterou používá středisko CIREFI.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 1 písm. mc) (nové)

mc) „státními příslušníky třetích zemí, 
u kterých bylo zjištěno, že nedovoleně 
pobývají na území členského státu“ státní 
příslušníci třetích zemí, u nichž je 
oficiálně zjištěno, že pobývají na území 
členského státu, a kteří nesplňují nebo 
přestaly splňovat podmínky pro pobyt 
v této zemi.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sloužit k vymezení klíčového pojmu používaného v tomto 
nařízení. Tato definice je založena na definici použité v Schengenském hraničním kodexu. 
Jelikož článek 13 tohoto kodexu vyžaduje poskytování statistických údajů o počtu odmítnutí, 
je dále v textu nařízení (článek 5) uvedena zmínka o článku 13 kodexu.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 odst. 1 písm. n)

n) „přesídlením“ udělení státním 
příslušníkům třetích zemí oprávnění 
k pobytu v jednom z členských států 
pro účely mezinárodní ochrany v rámci 
programu přesídlení na úrovni členských 
států nebo Společenství.

n) „přesídlením“ přemístění státních 
příslušníků třetích zemí nebo osob bez 
státní příslušnosti do členského státu, kde 
mají povoleno pobývat na základě jistého 
právního statusu, a to na základě 
zhodnocení jejich potřeby mezinárodní 
ochrany a snahy o nalezení trvalého 
řešení.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má ujasnit definici klíčového termínu, který se v tomto nařízení 
používá v čl. 4 odst. 2 písm. h).

Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 2

2. V případě potřeby mohou být definice 
odstavce 1 přizpůsobeny v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

V případě nutnosti lze v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2 upravit definice 
v odstavci 1.

Není potřeba žádné zvláštní ustanovení.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 3

3. V případech, kdy je nutné zajistit 
harmonizaci statistik uvedených v tomto 
nařízení, lze přijmout další definice nad 
rámec definic v odstavci 1 v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 11 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

V případě nutnosti harmonizace statistických údajů uvedených v tomto nařízení, lze v souladu 
s postupem čl. 11 odst. 2 upravit definice v odstavci 1.

Není potřeba žádné zvláštní ustanovení.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 4

4. Skutečnost, že členský stát není vázán 
jedním nebo více právními předpisy 
uvedenými v definicích odstavce 1, jej 
nezprošťuje povinnosti poskytovat
statistiky, na které se vztahuje toto 
nařízení.

4. Skutečnost, že členský stát není vázán 
jedním nebo více právními předpisy 
uvedenými v definicích odstavce 1, jej 
nezprošťuje povinnosti používat definice 
stanovené v tomto odstavci při sběru 
statistických údajů a sestavování a 
poskytování statistik, na které se vztahuje 
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toto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má ujasnit, že definice je potřeba přijmout pouze pro statistické 
údaje shromážděné v souladu s tímto předpisem a že se nejedná o prosazování změn právních 
a správních postupů používaných v zemích, které nejsou vázány odpovídajícími právními akty.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 3 odst. 1 písm. b)

b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území 
členského státu, a to v tomto členění:

b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území 
členského státu členěných podle občanství, 
věku, pohlaví a země příštího obvyklého 
místa pobytu

i) státní příslušnost podle věku a pohlaví,
ii) země narození podle věku a pohlaví,
iii) země příštího obvyklého místa pobytu 
podle věku a pohlaví;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ohledně vystěhovalců neexistuje dostatek informací, je zbytečné tento 
odstavec členit na tři další body.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 odst. 1 písm. c) úvodní slovo

c) fyzických osob, které mají obvyklé místo 
pobytu v členském státu, a to v tomto 
členění:

c) osob, které mají na konci referenčního 
období obvyklé místo pobytu v členském 
státě, a to v tomto členění:

Odůvodnění

Termín „fyzický“ neposkytuje žádnou doplňkovou  informaci.

Jsou doplněna slova „na konci …období“, aby bylo jasné, o jaké referenční datum 
se v případě této skupiny údajů jedná.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 1 písm. d)

d) fyzických osob, které nabyly občanství
členského státu a měly dříve občanství 
jiného členského státu nebo třetí země 

d) osob, které mají své obvyklé místo 
pobytu na území členského státu a 
v období referenčního roku získaly 
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nebo byly dříve bez státní příslušnosti, a to 
v členění podle věku a pohlaví a podle 
dřívější státní příslušnosti dotčených osob 
a podle toho, zda osoby byly dříve 
bez státní příslušnosti.

občanství tohoto členského státu, které 
měly dříve občanství jiného členského 
stádu nebo třetí země nebo byly dříve 
bez státní příslušnosti, a to v členění podle 
věku a pohlaví a podle dřívější státní 
příslušnosti dotčených osob a podle toho, 
zda osoby byly dříve bez státní příslušnosti

Odůvodnění

Termín „fyzický“ neposkytuje žádnou doplňkovou  informaci.

Jsou doplněna slova „mají své obvyklé místo pobytu…“, aby bylo jasno, že pro populační 
statistiku členských zemí je důležitá pouze naturalizace osob, které v daném státě žijí (a proto 
je vyloučena naturalizace osob žijících v zahraničí). 

Jsou doplněna slova „v průběhu … roku“, aby bylo zřejmé, že se v případě těchto údajů jedná 
o měnící se, nikoli o setrvalý stav.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 odst. 2

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 
se vztahují na referenční období jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do deseti měsíců 
od konce referenčního roku. Prvním 
referenčním rokem je rok 2006.

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 
se vztahují na referenční období jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do deseti měsíců 
od konce referenčního roku. Prvním 
referenčním rokem je rok 2007.

Odůvodnění

Nedá se předpokládat, že rok 2006 bude prvním referenční rokem. Rozumnější by byl rok 
2007.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 odst. 1 písm. a)

a) osob, které podaly žádost o mezinárodní 
ochranu nebo jsou v takové žádosti 
zahrnuty jako rodinní příslušníci;

a) osob, které v průběhu referenčního 
roku podaly žádost o mezinárodní ochranu 
nebo jsou v takové žádosti zahrnuty jako 
rodinní příslušníci;

Odůvodnění

Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního obodobí“, aby bylo zřejmé, že se jedná o údaje 
o tocích, nikoli o setrvalý početní stav.
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Pozměňovací návrh 20
Čl. 4 odst. 1 písm. b)

b) osob pokrytých žádostmi o mezinárodní 
ochranu posuzovanými příslušným 
vnitrostátním orgánem na konci 
referenčního období;

b) osoby, na něž se vztahují žádosti
o mezinárodní ochranu posuzované
příslušným vnitrostátním orgánem na konci 
referenčního období;

Odůvodnění

Statistika týkající se počtu „osob“, které žádají o mezinárodní ochranu, je už obsažena 
v článku 8.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 4 odst. 1 písm. c)

c) rozhodnutí prvního stupně o zamítnutí 
žádosti o mezinárodní ochranu včetně 
rozhodnutí, podle kterých jsou žádosti 
nepřijatelné nebo nepodložené;

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je přemístěn do nového odstavce 1a, od bodu a) do bodu e) vyžadujícího 
pouze čtvrtletní poskytování informací, jelikož se původní pracovní postup pro sběr a přenos 
údajů přestal z technických důvodů používat. 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 4 odst. 1 písm. d)

d) rozhodnutí prvního stupně o přiznání 
nebo odejmutí postavení uprchlíka;

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je přemístěn do nového odstavce 1a, od bodu a) do bodu e) vyžadujícího 
pouze čtvrtletní poskytování informací, jelikož se původní pracovní postup pro sběr a přenosu 
dat přestal z technických důvodů používat. 

Pozměňovací návrh 23
Čl. 4 odst. 1 písm. e)
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e) rozhodnutí prvního stupně o přiznání 
nebo odejmutí statusu podpůrné ochrany;

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je přemístěn do nového odstavce 1a, od bodu a) do bodu e) vyžadujícího 
pouze čtvrtletní poskytování informací, jelikož se původní pracovní postup pro sběr a přenosu 
dat přestal z technických důvodů používat. 

Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 odst. 1 písm. f)

f) rozhodnutí prvního stupně o přiznání 
nebo odejmutí dočasné ochrany;

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je přemístěn do nového odstavce 1a, od bodu a) do bodu e) vyžadujícího 
pouze čtvrtletní poskytování informací, jelikož se původní pracovní postup pro sběr a přenosu 
dat přestal z technických důvodů používat. 

Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 1 písm. g)

g) jiných rozhodnutí prvního stupně o 
přiznání, zamítnutí nebo odejmutí 
povolení k pobytu z humanitárních nebo 
jiných důvodů podle vnitrostátního práva;

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec je přemístěn do nového odtavce 1a, od bodu a) tdo bodu e) vyžadujícího pouze 
čtvrtletní poskytování informací, jelikož se původní modus operanci při sběru a přenosu dat 
přestal z technických důvodů použíat. 

Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 1 písm. h)

h) stažených žádostí o mezinárodní 
ochranu.

h) stažených žádostí o mezinárodní 
ochranu v průběhu referenčního období.

Odůvodnění

Jde o přesnější popis požadovaných údajů.
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Pozměňovací návrh 27
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 2

Tyto statistiky jsou členěny podle věku 
a pohlaví a podle státní příslušnosti 
dotčených osob. Vztahují se k referenčním 
obdobím jednoho kalendářního měsíce 
a musí být poskytnuty Komisi (Eurostatu) 
do dvou měsíců od konce referenčního 
měsíce. Prvním referenčním měsícem je 
leden 2006.

Tyto statistiky jsou členěny podle věku 
a pohlaví a podle státní příslušnosti 
dotčených osob. Vztahují se k referenčním 
obdobím jednoho kalendářního měsíce 
a musí být poskytnuty Komisi (Eurostatu) 
do dvou měsíců od konce referenčního 
měsíce. Prvním referenčním rokem je rok 
2007.

Odůvodnění

Nedá se předpokládat, že rok 2006 bude prvním referenční rokem. Rozumnější by byl rok 
2007.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy poskytují Komisi 
(Eurostatu) statistiky o počtu:
b) osob, na něž se vztahují prvoinstanční 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
o mezinárodní ochranu včetně 
rozhodnutí, která v průběhu referenčního 
období učinily správní nebo soudní 
orgány, podle nichž jsou žádosti 
nepřijatelné nebo nepodložené;
b) osob, na něž se vztahují prvoinstanční 
rozhodnutí o poskytnutí či odejmutí 
statusu uprchlíka, která učinily správní 
nebo soudní orgány v průběhu 
referenčního období;
c) osob, na něž se vztahují prvoinstanční 
rozhodnutí o poskytnutí či odejmutí 
statusu podpůrné ochrany, která učinily 
správní nebo soudní orgány v průběhu 
referenčního období;
b) osob, na něž se vztahují prvoinstanční 
rozhodnutí o poskytnutí či odejmutí 
dočasné ochrany, která učinily správní 
nebo soudní orgány v průběhu 
referenčního období;
e) osob, na něž se vztahují jiná 
prvoinstanční rozhodnutí o udělení, 
zamítnutí či odejmutí povolení k pobytu z 
humanitárních důvodů podle 
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vnitrostátního práva učiněných správními 
nebo soudními orgány v průběhu 
referenčního období;
Tyto statistiky jsou členěny podle věku 
a pohlaví a podle státní příslušnosti 
dotyčných osob. Vztahují se k referenčním 
obdobím tří kalendářních měsíců a musejí 
být poskytnuty Komisi (Eurostatu) 
do dvou měsíců od konce referenčního 
období. Prvním referenčním obdobím je 
období od ledna do března 2008.

Odůvodnění

Jelikož se původní pracovní postup pro sběr a přenos údajů přestal z technických důvodů 
používat, bylo zapotřebí vytvořit tento odstavec, aby bylo zajištěno čtvrtletní poskytování 
zvláštní skupiny údajů.

Slova „osob, na něž se vztahuje“ byla přidána ve všech případech, kdy jsou požadovány 
údaje o rozhodnutích, tak aby se tyto údaje týkaly osob, nikoli případů / rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) žadatelů o mezinárodní ochranu, které 
příslušný vnitrostátní orgán považuje 
za nezletilé osoby bez doprovodu;

a) žadatelů o mezinárodní ochranu, které 
příslušný vnitrostátní orgán považuje 
v průběhu referenčního období 
za nezletilé osoby bez doprovodu;

Odůvodnění

Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního období“, aby bylo zřejmé, že se jedná o údaje o 
tocích, nikoli o setrvalý početní stav.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
o mezinárodní ochranu včetně rozhodnutí, 
podle kterých jsou žádosti nepřijatelné 
nebo nepodložené, učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení;

b) osob, na něž se vztahují konečná 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
o mezinárodní ochranu včetně rozhodnutí, 
podle kterých jsou žádosti nepřijatelné 
nebo nepodložené, učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení v průběhu 
referenčního období;
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Odůvodnění

Bylo doplněno slovo „konečný“, aby byl jasné, že se do statistik nezahrnují předběžná 
či přechodná rozhodnutí. 

Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního období“, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o proměnlivé údaje, nikoli o setrvalý početní stav.

Slova „osob, na něž se vztahuje“ byla přidána ve všech případech, kdy jsou požadovány 
údaje o rozhodnutích, tak aby se tyto údaje týkaly osob, nikoli případů / rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí 
postavení uprchlíka učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení;

c) osob, na něž se vztahují konečná 
rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí 
postavení uprchlíka učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení v průběhu 
referenčního období;

Odůvodnění

Bylo doplněno slovo „konečný“, aby byl jasné, že se do statistik nezahrnují předběžná 
či přechodná rozhodnutí. 

Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního období“, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o proměnlivé údaje, nikoli o setrvalý početní stav.

Slova „osob, na něž se vztahuje“ byla přidána ve všech případech, kdy jsou požadovány 
údaje o rozhodnutích, tak aby se tyto údaje týkaly osob, nikoli případů / rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 4 odst. 2 písm. d)

d) rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí 
statusu podpůrné ochrany učiněných 
správními nebo soudními orgány v 
odvolacím nebo přezkumném řízení;

c) osob, na něž se vztahují konečná 
rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí 
statusu podpůrné ochrany učiněných 
správními nebo soudními orgány 
v odvolacím nebo přezkumném řízení 
v průběhu referenčního období;

Odůvodnění

Bylo doplněno slovo „konečný“, aby byl jasné, že se do statistik nezarhnují předběžná 
či přechodná rozhodnutí. 
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Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního období“, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o proměnlivé údaje, nikoli o setrvalý početní stav.

Slova „osob, na něž se vztahuje“ byla přidána ve všech případech, kdy jsou požadovány 
údaje o rozhodnutích, tak aby se tyto údaje týkaly osob, nikoli případů / rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 4 odst. 2 písm. e)

e) rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí 
dočasné ochrany učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení;

c) osob, na něž se vztahují konečná 
rozhodnutí o přiznání nebo odejmutí 
dočasné ochrany učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení v průběhu 
referenčního období;

Odůvodnění

Bylo doplněno slovo „konečný“, aby byl jasné, že se do statistik nezarhnují předběžná 
či přechodná rozhodnutí. 

Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního období“, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o proměnlivé údaje, nikoli o setrvalý početní stav.

Slova „osob, na něž se vztahuje“ byla přidána ve všech případech, kdy jsou požadovány 
údaje o rozhodnutích, tak aby se tyto údaje týkaly osob, nikoli případů / rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 4 odst. 2 písm. f)

f) jiných rozhodnutí o přiznání, zamítnutí 
nebo odejmutí povolení k pobytu z 
humanitárních nebo jiných důvodů podle 
vnitrostátního práva učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení;

f) osob, na něž se vztahují jiná daňová 
rozhodnutí o přiznání, zamítnutí nebo 
odejmutí povolení k pobytu 
z humanitárních nebo jiných důvodů podle 
vnitrostátního práva učiněných správními 
nebo soudními orgány v odvolacím nebo 
přezkumném řízení, která se týkají 
mezinárodní ochrany v průběhu 
referenčního období;

Odůvodnění

Bylo doplněno slovo „konečný“, aby byl jasné, že se do statistik nezarhnují předběžná či 
přechodná rozhodnutí. 

Byla doplněna slova „která se týkají mezinárodní ochrany“, aby bylo zřejmé, že se tyto 
pododstavce vztahují pouze na povolení k pobytu udělovaná z humanitárních důvodů 
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v kontextu mezinárodních ochrany, jak je uvedeno v odstavci 6.

Jsou doplněna slova „v průběhu referenčního období“, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o proměnlivé údaje, nikoli o setrvalý početní stav.

Slova „osob, na něž se vztahuje“ byla přidána ve všech případech, kdy jsou požadovány 
údaje o rozhodnutích, tak aby se tyto údaje týkaly osob, nikoli případů / rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 4 odst. 2 písm. g)

g) žádostí a přemístění podle nařízení 
(ES) č. 343/2003 a nařízení Komise (ES) 
č. 1560/20031

_______
1 Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3. 

vypouští se

Odůvodnění

Do nového odstavce byly přesunuty dublinské údaje, které jsou poněkud specifické a liší se 
od ostatních údajů.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 4 odst. 2 písm. h)

h) osob vybraných k přesídlení
do členského státu.

h) osob, které získaly v průběhu 
referenčního období povolení usídlit 
se v členském státě v rámci systému 
přesídlení daného státu nebo Společenství, 
pokud takový systém v členském státě 
existuje.

Odůvodnění

Jde o přesnější popis požadovaných údajů. Definici „přesídlení“ obsahuje čl. odst. 1 písm. n). 
Byla přidána slova „pokud takový systém v členském státě existuje“, aby bylo zřejmé, že 
údaje musejí poskytovat pouze země, v nichž tento systém platí.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 4 odst. 2 pododstavec

Tyto statistiky jsou členěny podle věku 
a pohlaví a podle státní příslušnosti 
dotčených osob. Vztahují se k referenčním 
obdobím jednoho kalendářního roku a musí 
být poskytnuty Komisi (Eurostatu) do tří 

Tyto statistiky jsou členěny podle věku 
a pohlaví a podle státní příslušnosti 
dotčených osob. Vztahují se k referenčním 
obdobím jednoho kalendářního měsíce 
a musí být poskytnuty Komisi (Eurostatu) 
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měsíců od konce referenčního roku.
Prvním referenčním rokem je rok 2006.

do dvou měsíců od konce referenčního 
měsíce. Prvním referenčním rokem je rok 
2007.

Odůvodnění

Nedá se předpokládat, že rok 2006 bude prvním referenční rokem. Rozumnější by byl rok 
2007.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy poskytnou Komisi 
(Eurostatu) tyto údaje, které se vztahují 
k použití nařízení (ES) č. 343/2003 
a nařízení (ES) č. 1560/20031:
a) počet žádostí o přijetí žadatelů o azyl 
zpět nebo žádostí o jejich převzetí,
b) ustanovení, na jejichž základě byly 
podány žádosti uvedené v písm. a), 
c) rozhodnutí učiněná v reakci na žádosti 
uvedené v písm. a), 
d) počet přemístění, k nimž vedla 
rozhodnutí uvedená v písm. c),
e) počet žádostí o poskytnutí informací.
Tyto statistiky se vztahují k referenčním 
obdobím jednoho kalendářního roku 
a musejí být poskytnuty Komisi 
(Eurostatu) do tří měsíců od konce 
referenčního roku. Prvním referenčním 
rokem je rok 2008.
_________
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 
2. září 2003 stanovující podrobná pravidla 
pro provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003, 
které stanovuje kritéria a mechanizmy určení 
členského státu, který odpovídá za prozkoumání 
žádosti o azyl podané v jednom z členských států 
státním příslušníkem třetí země.
(Úř. věst. L 222, 5.9.2003,  s. 3)

Odůvodnění

Do tohoto nového odstavce byly přesunuty dublinské údaje, které jsou poněkud specifické 
a liší se od ostatních údajů.

Je vhodné, aby byly podrobnosti o dublinských údajích, pouze s malými úpravami, v nařízení 
zachovány. Tento nový odstavec článku 4 tyto úpravy nyní zohledňuje.
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Pozměňovací návrh 39
Čl. 5 odst. 2

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 
se vztahují k referenčním obdobím jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce 
referenčního roku. Prvním referenčním 
rokem je rok 2006.

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 
se vztahují na referenční období jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce 
referenčního roku. Prvním referenčním 
rokem je rok 2007.

Odůvodnění

Nedá se předpokládat, že rok 2006 bude prvním referenční rokem. Rozumnější by byl rok 
2007.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 1 písm. a) písm. iii)

iii) platných povolení k referenčnímu datu
(počet vydaných povolení, která nebyla 
odejmuta a jejichž platnost nevypršela) 
v členění podle státní příslušnosti, důvodu 
vydání povolení a délky platnosti povolení;

iii) platných povolení ke konci 
referenčního období (počet vydaných 
povolení, která nebyla odejmuta a jejichž 
platnost nevypršela) v členění podle státní 
příslušnosti, důvodu vydání povolení 
a délky platnosti povolení;

Odůvodnění

Jelikož se v případě údajů uvedených v odst. 1 písm. a) bod iii) a odst. 1 písm. b) jedná 
o setrvalé početní údaje, je zapotřebí specifikovat referenční období.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

b) počtu dlouhodobě pobývajících 
rezidentů v členění podle státní 
příslušnosti.

b) počtu dlouhodobě pobývajících 
rezidentů na konci referenčního období 
v členění podle státní příslušnosti.

Odůvodnění

Tento bod se vztahuje výslovně na počet osob, nikoli na počet administrativních aktů.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 6 odst. 3

3. Statistiky uvedené v odstavci 1 3. Statistiky uvedené v odstavci 1 
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se vztahují k referenčním obdobím jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do šesti měsíců 
od konce referenčního roku. Prvním 
referenčním rokem je rok 2006.

se vztahují na referenční období jednoho 
kalendářního roku a musejí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do šesti měsíců 
od konce referenčního roku. Prvním 
referenčním rokem je rok 2007.

Odůvodnění

Nedá se předpokládat, že rok 2006 bude prvním referenční rokem. Rozumnější by byl rok 
2007.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy poskytují Komisi 
(Eurostatu) statistiky týkající se počtu 
státních příslušníků třetích zemí, kteří 
se dobrovolně nebo vynucením vrátí 
do své země původu, tranzitní nebo jiné 
třetí země na základě správního nebo 
soudního rozhodnutí nebo aktu 
ukládajícího povinnost vrátit se, a to 
v členění podle věku, pohlaví a státní 
příslušnosti vrácených osob.

1. Členské státy poskytují Komisi 
(Eurostatu) statistiky týkající se

a) počtu státních příslušníků třetích zemí, 
o nichž se zjistí, že se zdržují nelegálně 
na území členského státu, a jichž se týká 
správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt, 
v němž se stanovuje nebo prohlašuje, 
že jejich pobyt je nelegální, a který jim 
ukládá povinnost opustit území členského 
státy, a to v členění podle státní 
příslušnosti dotyčných osob,
b) počtu státních příslušníků třetích zemí, 
které po správním nebo soudním 
rozhodnutí nebo aktu uvedeném v písm. a) 
již opustily území členského státu, a to 
v členění podle státní příslušnosti 
dotyčných osob,

Odůvodnění

Stávající text vyžaduje údaje pouze o počtu nelegálních migrantů, kteří jsou skutečně vráceny. 
To by mělo být zachováno (uvedeno o čl. 7 odst. 1 písm. b)).

Je však potřeba získat také údaje o rozhodnutích o navrácení do země původu. Tyto údaje 
jsou požadovány na základě návrhu na zřízení Evropského fondu pro navracení státních 
příslušníků třetích zemí do země původu (KOM(2005)123), aby bylo možno vyčíslit rozdělení 
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příspěvků z fondu mezi členské státy. Tyto údaje budou v blízké budoucnosti od členských 
států vyžadovány, a měly by tedy být zahrnuty do tohoto nařízení.

Členění podle věku a pohlaví, které bylo z článku 7 vyňato, bude obsaženo až v prováděcích 
předpisech na základě podmínek uvedených v článku 8 a podle postupu čl. 11 odst. 2, protože 
není vždy k dispozici a nepřestavuje hlavní prioritu.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 7 odst. 2

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 
se vztahují k referenčním obdobím jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce 
referenčního roku. Prvním referenčním 
rokem je rok 2006.

2. Statistiky uvedené v odstavci 1 
se vztahují na referenční období jednoho 
kalendářního roku a musí být poskytnuty 
Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce 
referenčního roku. Prvním referenčním 
rokem je rok 2007.

Odůvodnění

Nedá se předpokládat, že rok 2006 bude prvním referenční rokem. Rozumnější by byl rok 
2007.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 7 odst. 2a (nový)

2a. Statistiky uvedené v odstavci 1 
nezahrnují státní příslušníky třetích zemí, 
kteří jsou přemísťováni z jednoho 
členského státu do druhého na základě 
mechanizmu stanoveného v nařízení (ES) 
č. 343/2003 a nařízení (ES) č. 1560/2003.

Odůvodnění

Osoby přemístěné podle dublinských předpisů jsou ze statistik o navracení výslovně vyňaty.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 8 odst. 1 písm. a)

a) pro statistiky požadované podle článku 
3 členění podle:

vypouští se

i) situace, co se týče zaměstnání,
ii) povolání,
iii) odvětví,
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iv) úrovně vzdělání a odborné přípravy,
v) roku prvního příjezdu;

Odůvodnění

Do budoucna by bylo vhodné zajistit sběr a předávání údajů o vzdělání. V současné době však 
tyto údaje v členských státech nejsou k dispozici (alespoň ve většině z nich). Bude zapotřebí 
získat a používat nové zdroje údajů. Tento předpis však má vést k harmonizaci již existujících 
údajů a jejich zdrojů. S ohledem na jiné, nikoli pouze technické faktory by se jako další krok 
měly na evropské úrovni shromažďovat jiné údaje. Je navrženo kompletní vypuštění tohoto 
písmene, jelikož mnoho členských států vyjádřilo závažné pochybnosti o dostupnosti 
doplňkových dat.

Pozměňovací návrh 47
Čl. 8 odst. 1 písm. b)

b) pro statistiky požadované podle čl. 3 
odst. 1 písm. a), b) a c) členění podle:

vypouští se

regionu současného obvyklého místa 
pobytu;

Odůvodnění

Do budoucna by bylo vhodné zajistit sběr a předávání údajů o vzdělání. V současné době však 
tyto údaje v členských státech nejsou k dispozici (alespoň ve většině z nich). Bude zapotřebí 
získat a používat nové zdroje údajů. Tento předpis však má vést k harmonizaci již existujících 
údajů a jejich zdrojů. S ohledem na jiné, nikoli pouze technické faktory by se jako další krok 
měly na evropské úrovni shromažďovat jiné údaje. Je navrženo kompletní vypuštění tohoto 
písmene, jelikož mnoho členských států vyjádřilo závažné pochybnosti o dostupnosti 
doplňkových dat.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 8 odst. 1 písm. c) písm. i) až iii)

i) počtu osob dotčených správním 
rozhodnutím,

i) počtu osob dotčených žádostí nebo 
správním rozhodnutím,

ii) kategorie ochrany, o kterou se žádá, ii) kategorie ochrany, o kterou se žádá,

iii) roku podání žádosti; iii) roku podání žádosti,

iiia) počtu osob, jichž se týká žádost, 
rozhodnutí a přemístění vztahující 
se k uplatňování nařízení (ES) 
č. 343/2003 a nařízení (ES) č. 1560/2003.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit členění podle počtu osob, jichž se týkají žádosti, 
rozhodnutí a přemístění podle dublinských předpisů.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 8 odst. 1 písm. e) písm. ii) až iii)

ii) povolání,
iii) ekonomické činnosti, 

Odůvodnění

Do budoucna by bylo vhodné zajistit sběr a předávání údajů o vzdělání. V současné době však 
tyto údaje v členských státech nejsou k dispozici (alespoň ve většině z nich). Bude zapotřebí 
získat a používat nové zdroje údajů. Tento předpis však má vést k harmonizaci již existujících 
údajů a jejich zdrojů. S ohledem na jiné, nikoli pouze technické faktory by se jako další krok 
měly na evropské úrovni shromažďovat jiné údaje. Je navrženo kompletní vypuštění tohoto 
písmene, jelikož mnoho členských států vyjádřilo závažné pochybnosti o dostupnosti 
doplňkových dat.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 8 odst. 1 písm. f) poslední část

důvodu pro návrat. i) důvodu pro rozhodnutí nebo akt 
ukládající povinnost zemi opustit,
ii) věku,
iii) pohlaví.

Odůvodnění

Vzhledem ke změnám článku 7 byla místo slova „návrat“ vložena slova „rozhodnutí nebo akt 
ukládající povinnost zemi opustit“.

Členění podle věku a pohlaví, které bylo z článku 7 vyňato, bude obsaženo až v prováděcích 
předpisech na základě podmínek uvedených v článku 8 a podle postupu čl. 11 odst. 2, protože 
není vždy k dispozici a nepřestavuje hlavní prioritu.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 8 odst. 2

2. Při rozhodování, zda by mělo být 
stanoveno další členění v souladu 
s odstavcem 1, Komise zvažuje, jestli jsou 
tyto informace potřebné pro účely rozvoje 
a sledování politik Společenství, a rovněž 

2. Při rozhodování, zda by mělo být 
požadováno další členění v souladu 
s odstavcem 1, Komise zvažuje, jestli jsou 
tyto informace potřebné pro účely rozvoje 
a sledování politik Společenství, a rovněž 



PE 371.980v01-00 26/32 PR\610041CS.doc

CS

bere v úvahu dostupnost vhodných zdrojů 
údajů.

bere v úvahu dostupnost vhodných zdrojů 
údajů a příslušné náklady.

Odůvodnění

Je potřeba jasně uvést, že při rozhodování o dalším členění je nutno vzít v úvahu také 
náklady.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 8 odst. 3a (nový)

3a. Jednání o možnostech dalšího členění, 
která by mohla být zapotřebí z důvodu 
provádění článků 3 až 7, budou zahájena 
do ...*.
____________
* Do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Je potřeba jasně uvést, že při rozhodování o dalším členění je nutno vzít v úvahu také potřeby 
politiky EU.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 9 odst. 2

2. Členské státy informují Komisi 
(Eurostat) o zdrojích údajů, důvodech 
pro volbu těchto zdrojů a vlivech 
zvolených zdrojů údajů na kvalitu 
statistiky.

2. Členské státy informují Komisi 
(Eurostat) o zdrojích údajů, důvodech 
pro volbu těchto zdrojů a vlivech 
zvolených zdrojů údajů na kvalitu 
statistiky, a informují Komisi (Eurostat) 
o změnách těchto okolností.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má sloužit k ujasnění toho, že členské státy poskytnou Komisi 
informace o zdrojích údajů na začátku a poté budou v případě potřeby tyto informace 
aktualizovat.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 10 úvodní slovo

Opatření nezbytná pro provádění tohoto 
nařízení včetně opatření zohledňujících 
ekonomické a technické změny se přijímají 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 

Opatření nezbytná pro provádění tohoto 
nařízení včetně opatření zohledňujících 
ekonomické a technické změny se přijímají 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 11 
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odst. 2. Taková opatření zahrnují zejména: odst. 2. Taková opatření zahrnují zejména 
Taková opatření obsahují:

Odůvodnění

Je potřeba zajistit, aby byl výčet opatření uvedený pod písmeny a) až e) vyčerpávající.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 10 písm. a)

a) úpravu definic a přijetí dalších definic,
jak je uvedeno v článku 2;

vypouští se

Odůvodnění

Tento návrh je v souladu se změnami čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 11 odst. 2

2. V případě odkazu na tento odstavec 
se použije regulativní postup stanovený 
v článcích 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Lhůta podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.

Odůvodnění

Právo Rady jako zákonodárce částečně přenést své prováděcí pravomoci na Komisi je od 
roku 1970 uznáváno Evropským soudním dvorem (rozhodnutí Koster 25/70). Rozhodnutí 
Soudního dvora rovněž požadovalo, aby byly v rámci tohoto přenesení pravomocí 
specifikovány zásady i podmínky pro jejich výkon (např. zřízení výborů zástupců členských 
států na pomoc Komisi) a případně právo toto přenesení pravomocí odvolat. 

Tyto zásady byly vloženy do článku 202 Smlouvy o ES. Rada však při provádění článku 202 
(v rozhodnutí o postupu ve výborech 1999/468) „zapomněla“ u předpisů přijatých postupem 
spolurozhodování přiznat stejné právo odvolání Evropskému parlamentu. 

Aby mohl Evropský parlament toto právo využívat, musel by je vložit do počátečního 
rozhodnutí, které předpokládá přenesení prováděcích pravomocí. To je účelem odkazu na 
článek 11. Namísto odkazu na články rozhodnutí 1999/468 pozměňovací návrhy v případě 
úlohy Rady opakují jejich obsah a navrhují podobné výsady pro Evropský parlament (včetně 
práva odvolání).
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Pozměňovací návrh 57
Čl. 11 odst. 3

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 3. V případech, kdy toto rozhodnutí 
ukládá procedurální požadavky pro přijetí 
prováděcích opatření, předloží zástupce 
Komise návrh těchto opatření výboru 
a Evropskému parlamentu. 
Výbor poskytne své stanovisko 
k předloženému návrhu do termínu 
stanoveného předsedou podle naléhavosti 
dotyčné záležitosti, přičemž tento termín 
nebude kratší než jeden měsíc. Stanovisko 
se přijímá většinou hlasů podle  
ustanovení  čl. 205 odst. 2 Smlouvy. Hlasy 
zástupců členských států zasedajících 
ve výboru jsou váženy způsobem 
uvedeným v daném článku. Předseda 
nehlasuje. 
3a. Komise přijme zamýšlená opatření, 
pokud jsou v souladu se stanoviskem 
výboru a pokud mezitím nevznesl námitky 
příslušný výbor Evropského parlamentu.
3b. Pokud zamýšlená opatření nejsou 
v souladu se stanoviskem výboru nebo 
pokud příslušný výbor Evropského 
parlamentu nevydá žádné stanovisko 
či vznese námitky, Komise bezodkladně 
předloží Radě a Evropskému parlamentu 
návrh týkající se daných opatření.
3c. Jestliže během tří měsíců 
od předložení návrhu tento návrh 
nezamítne Evropský parlament absolutní 
většinou poslanců, ani Rada 
kvalifikovanou většinou, Komise jej 
přijme. Jinak Komise předloží pozměněný 
návrh nebo předloží legislativní návrh 
na základě Smlouvy.
3d. Aniž by byla dotčena již schválená 
prováděcí opatření, bude po dvouletém 
období následujícím po schválení ustavení 
této směrnice, nejpozději však 1. dubna 
2008, pozastaveno uplatňování jejích 
ustanovení, která vyžadují schválení 
technických pravidel, pozměňovacích 
návrhů a rozhodnutí v souladu 
s odstavcem 2. Evropský parlament 
a Rada mohou na návrh Komise příslušná 
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ustanovení obnovit v souladu s postupem 
uvedeným v článku 251 Smlouvy, přičemž 
je před uplynutím lhůty nebo data 
uvedených výše přezkoumají.

Odůvodnění

Právo Rady jako zákonodárce částečně přenést své prováděcí pravomoci na Komisi je od 
roku 1970 uznáváno Evropským soudním dvorem (rozhodnutí Koster 25/70). Rozhodnutí 
Soudního dvora rovněž požadovalo, aby byly v rámci tohoto přenesení pravomocí 
specifikovány zásady i podmínky pro jejich výkon (např. zřízení výborů zástupců členských 
států na pomoc Komisi) a případně právo toto přenesení pravomocí odvolat. 

Tyto zásady byly vloženy do článku 202 Smlouvy o ES. Rada však při provádění článku 202 
(v rozhodnutí o postupu ve výborech 1999/468) „zapomněla“ u předpisů přijatých postupem 
spolurozhodování přiznat stejné právo odvolání Evropskému parlamentu. 

Aby mohl Evropský parlament toto právo využívat, musel by je vložit do počátečního 
rozhodnutí, které předpokládá přenesení prováděcích pravomocí. To je účelem odkazu na 
článek 11. Namísto odkazu na články rozhodnutí 1999/468 pozměňovací návrhy v případě 
úlohy Rady opakují jejich obsah a navrhují podobné výsady pro Evropský parlament (včetně 
práva odvolání).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Die Kompetenz der Gemeinschaft in den Bereichen Einwanderung und Asyl wurde mit 
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 unter dem neuen Titel IV des 
geänderten Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Artikel 63 EGV1) 
festgelegt. Seither kann der Rat Maßnahmen zur Erstellung von Statistiken in diesem Bereich 
beschließen (Artikel 285 EGV). Auf der Tagung des Europäischen Rates von Thessaloniki am 
20. Juni 2003 wurde in den Schlussfolgerungen festgehalten, dass für die Erhebung und 
Analyse von Wanderungs- und Asyldaten in der Europäischen Union wirksame Mechanismen 
erforderlich sind.

Sämtliche Fraktionen des Europäischen Parlaments haben stets mit Nachdruck darauf 
hingewiesen, dass zur weiteren Entwicklung einer effizienten Politik fundierte Daten über die 
internationale Einwanderung vorliegen müssen: In seiner Entschließung vom 6. November 
2003 vermerkte das Europäische Parlament, dass Rechtsvorschriften benötigt werden, um die 
Produktion umfassender Statistiken für die Entwicklung einer fairen und wirksamen 
Migrationspolitik der Gemeinschaft zu gewährleisten2. In seiner Entschließung vom 26. 
Oktober 2005 stellte das Europäische Parlament fest, dass die Kommission gemeinsam mit 
den Mitgliedstaaten umfassende Leitlinien zur objektiven Erfassung statistischen Materials 
erarbeiten und unverüglich umsetzen sollte, um so einen vollständigen und differenzierten 
Überblick über das Migrationsgeschehen und die damit in Zusammenhang stehenden 
wirtschaftlichen Auswirkungen in den Mitgliedstaaten und in den Herkunftsländern zu 
erhalten3.

Die erhebliche Ausweitung des Anwendungsbereichs der Zuwanderungspolitik der EU wirkt 
sich wesentlich darauf aus, welche Informationen notwendig sind, um die politischen 
Maßnahmen, die auf europäischer Ebene angenommen werden, wirksam planen, 
verabschieden, umsetzen, bewerten und beobachten zu können. Diese Entwicklung hat klar 
gezeigt, dass umfassende und vergleichbare europäische Statistiken über eine Reihe von 
Themen im Zusammenhang mit der Zuwanderung notwendig sind. Migrationsstatistiken 
werden zunehmend als Bezugsgröße verwendet, um die Wirksamkeit und die Auswirkungen 
der Politik der einzelnen Mitgliedstaaten und die Effizienz der Politik der EU in einem 
bestimmten Bereich zu bewerten. Wichtiger noch, die Statistiken sind ein Kriterium von 
mehreren, anhand derer die Finanzmittel auf die Mitgliedstaaten verteilt werden4.

Zurzeit gibt es viele unterschiedliche statistische Definitionen und Konzepte für Wanderung.
Dadurch ist die Erstellung vergleichbarer Wanderungsstatistiken nicht möglich. Einige Jahre 
lang hat man versucht, auf der Grundlage von Gentlemen's Agreements Daten zu erheben, die 
auf harmonisierten Definitionen basieren, doch den Mitgliedstaaten ist es nicht gelungen, 
diese Definitionen anzuwenden. Im Großen und Ganzen gewährleistet die derzeitige Praxis 

  
1 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
2 P5-TA-(2003)0471 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament über einen Aktionsplan zur Sammlung und Analyse von 
Gemeinschaftsstatistiken im Bereich Migration.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Entschließung des Europäischen Parlaments über ein EU-Konzept zur Verwaltung 
der Wirtschaftsmigration.
4 Z.B. hängt die gerechte Zuteilung der Mittel aus einem künftigen Europäischen Rückführungsfonds erheblich 
von der Erstellung vergleichbarer Statistiken im Bereich der Rückführung ab. Das gleiche Prinzip gilt für die 
Verwaltung des geplanten Gemeinschaftsfonds zur Verwaltung der Grenzen und die Gewährung von 
zusätzlichen Mitteln für Integrationmaßnahmen.
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keine einheitliche, regelmäßige, aktuelle und rasche Bereitstellung und Verbreitung von 
Daten oder Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit.

Mit der vorgeschlagenen Verordnung soll ein gemeinsamer Rahmen für die Erhebung und 
Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken über internationale Wanderung und Asyl geschaffen 
werden.
Die großen Unterschiede in den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verwaltungssysteme und 
Datenquellen, die Produktion von Wanderungsstatistiken und in Bezug auf die Definition der 
Personen, die in der Statistik als Migranten behandelt werden, sollen mit dieser Verordnung 
mit dem zunehmenden Bedarf an vergleichbaren Wanderungsstatistiken für die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten in Einklang gebracht werden.

Die statistischen Daten, die gemäß der vorgeschlagenen Rechtsvorschrift zu erheben sind, 
werden soweit wie möglich den Empfehlungen der Vereinten Nationen bezüglich der 
Statistiken über die internationale Wanderung entsprechen.
Die erfassten statistischen Daten beruhen weitgehend auf der bestehenden jährlich von 
Eurostat durchgeführten Erhebung von Wanderungsdaten sowie auf den monatlichen 
Erhebungen von Asyldaten und Daten über Maßnahmen zur Eindämmung illegaler 
Wanderung. Ein weiterer zu erfassender wanderungsrelevanter Bereich ist die legale 
Zuwanderung von Nicht-EU-Bürgern.

Mit der vorgeschlagenen Rechtsvorschrift werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
vorhandenen Daten optimal zu nutzen und Statistiken zu produzieren, die soweit wie möglich 
harmonisierten Definitionen entsprechen.

Angesichts der unterschiedlichen Datenquellen innerhalb der EU, die zur Erstellung von 
Wanderungsstatistiken herangezogen werden, ist die Einführung einer Rechtsvorschrift mit 
einer spezifischen Datenquelle, die in jedem Mitgliedstaat zu verwenden ist, nicht machbar.
Deshalb ist nicht vorgesehen, völlig neue Datenquellen einzuführen oder die 
Verwaltungssysteme für Zuwanderung oder Asyl zu ändern. Die Mitgliedstaaten haben bei 
der Zusammenstellung dieser Statistiken freie Hand und können unter Berücksichtigung 
nationaler statistischer Systeme und Verfahren jede geeignete nationale Datenquelle 
verwenden. Sie werden allerdings die Wahl ihrer Datenquelle sowie die angenommenen 
Auswirkungen der Datenquelle auf den Grad der Übereinstimmung mit den harmonisierten 
Definitionen erklären müssen. Diese Angaben werden dann als Interpretationshilfe 
herangezogen.

Die vorgeschlagene Verordnung gilt nur für harmonisierte statistische Definitionen für 
internationale Wanderung und Asyl.

Nach Auffassung der Kommission hat der Vorschlag keine Auswirkungen auf den 
Gemeinschaftshaushalt.

Daran, dass zur weiteren Entwicklung der Politik der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
dringend zuverlässige Daten über Migration und Asyl erforderlich sind, hegen weder die 
verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament noch die Europäische Kommission 
oder die Mitgliedstaaten Zweifel.

Die Statistiken innerhalb des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts stammen 
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allerdings überwiegend aus der öffentlichen Verwaltung, und die Verwaltungssysteme sowie 
Datenquellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind sehr unterschiedlich. Daher ist 
es überaus wichtig, auf Ausgewogenheit zu achten, was die notwendige Harmonisierung der 
Definitionen zur Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken betrifft, und was die Aufteilung der 
Kompetenzen zwischen den Mitgliedstaaten und der Union angeht.

Vor diesem Hintergrund befürwortet die Berichterstatterin ein schrittweises Vorgehen zur 
Verbesserung einer Sammlung von Migrationsstatistiken.

Ziele sollten die Verbesserung der statistischen Daten und die Schaffung statistischer 
Entscheidungsgrundlagen für zukünftige politische Maßnahmen sein. Maßnahmen im Bereich 
der Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz müssen so schnell 
wie möglich zu vergleichbarem fundierten Datenmaterial führen, dürfen aber gleichzeitig die 
technische Machbarkeit nicht außer Acht lassen. Erst in einem späteren Schritt folgt die 
Sammlung und Zusammenstellung von Daten, die für mittel- bzw. langfristig angestrebte 
europäische Regelungen im Migrationsbereich benötigt werden.

Um einen baldigen Zugang zu entsprechenden Daten zu gewährleisten, strebt die 
Berichterstatterin einen Abschluss des Verfahrens in erster Lesung an. Der vorliegende 
Berichtsentwurf berücksichtigt bereits die unterschiedlichen Positionen der beteiligten 
Institutionen und bemüht sich um eine weitgehende Annäherung.


