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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o 
migrácii a medzinárodnej ochrane
(KOM (2005)0375 – C6-0279/2005 –2005/0156 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2005)0375)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0279/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Toto nariadenie sa netýka odhadov 
počtu osôb, ktoré sa nezákonne zdržiavajú 
v členských štátoch. Členské štáty by
nemali Komisii (Eurostatu) poskytovať 
tieto odhady alebo údaje o osobách, ktoré 
sa nezákonne zdržiavajú na území, 
napriek tomu, že tieto osoby môžu byť 
zahrnuté do prieskumov o zložení 
obyvateľstva.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Keďže sa tieto osoby zdržiavajú v členských štátoch nezákonne, je zrejmé, že nie sú k 
dispozícii štatistické údaje založené na vedeckých podkladoch. Ani štatistické odhady nie sú 
realizovateľné. Tieto nezaručené údaje by sa preto nemali začleniť do štatistík Spoločenstva. 

Nie je však problémom, ak sa uvedené údaje použijú v súvislosti so zložením obyvateľstva v 
prieskumoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2
Odôvodnenie 12a (nové)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 
5. februára 2002 o vykonávaní právnych 
predpisov o finančných službách žiadal, 
aby mali Parlament a Rada rovnocennú 
úlohu pri dohľade nad spôsobom, akým 
Komisia uskutočňuje svoju výkonnú 
úlohu, aby sa tak zohľadnili legislatívne 
právomoci Parlamentu podľa článku 251 
Zmluvy o ES. Komisia túto žiadosť 
podporila v slávnostnom vyhlásení, ktoré  
predseda predniesol pred Parlamentom  v 
ten istý deň, 11. decembra 2002. Komisia 
navrhla zmeny a doplnenia rozhodnutia č. 
1999/468/ES (KOM(2002)0719 
zmeneného a doplneného 22.04.2004 
(KOM(2004)0324 v konečnom znení). 
Európsky parlament sa nedomnieva, že 
tento návrh zachová  jeho legislatívne 
výsady. Podľa názoru Európskeho 
parlamentu by Európsky parlament a 
Rada mali mať možnosť v stanovenej 
lehote hodnotiť zverenie vykonávacích 
právomocí Komisii. Preto je vhodné 
obmedziť obdobie, počas ktorého môže 
Komisia prijímať vykonávacie predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3
Článok 1 bod (b)

(b) občianstve a krajine narodenia osôb, 
ktoré majú obvyklé bydlisko na území 

Netýka sa slovenskej verzie.
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členských štátov,

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 1 bod (a)

(a) „obvyklé bydlisko“ znamená miesto, 
kde osoba bežne trávi denný čas 
odpočinku, bez ohľadu na dočasnú 
neprítomnosť z dôvodu rekreácie, 
prázdnin, návštev priateľov a príbuzných, 
obchodných ciest, zdravotného ošetrenia 
alebo náboženských púti,

(a) „obvyklé bydlisko“ znamená miesto, 
kde osoba bežne trávi denný čas 
odpočinku, bez ohľadu na dočasnú 
neprítomnosť z dôvodu rekreácie, 
prázdnin, návštev priateľov a príbuzných, 
obchodných ciest, zdravotného ošetrenia 
alebo náboženských púti, alebo v prípade, 
ak nie je k dispozícii, miesto zákonného 
alebo registrovaného bydliska

Odôvodnenie
Miesto zákonného alebo registrovaného bydliska by sa malo umožniť ako referencia pre 
krajiny, ktoré majú registre obyvateľov. Zabezpečí sa tak možnosť použiť termín „obvyklé 
bydlisko“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5
Článok 2 odsek 1 bod (b)

(b) „prisťahovanie“ znamená činnosť, pri 
ktorej si osoba, ktorá najprv mala obvyklé 
bydlisko v inom členskom štáte alebo 
v tretej krajine, zriadi svoje obvyklé 
bydlisko na území členského štátu na 
obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, že 
bude trvať aspoň dvanásť mesiacov,

Netýka sa slovenskej verzie.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
platí v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)
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Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6
Článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) „občianstvo“ znamená konkrétnu 
zákonnú väzbu medzi jednotlivcom a jeho 
štátom, získanú narodením alebo 
naturalizáciou, či vyhlásením, výberom, 
sobášom alebo inými prostriedkami v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi tohto štátu.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu, ktorý je v tomto nariadení kľúčový. Vybrané z odporúčaní OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7
Článok 2 odsek 1 bod (c b) (nový)

(cb) „krajina narodenia“ je krajina 
pobytu (ak je to potrebné podľa 
súčasných hraníc) matky v čase pôrodu, 
alebo v prípade, ak nie je k dispozícii, 
krajina (ak je to potrebné podľa 
súčasných hraníc), v ktorej sa uskutočnil 
pôrod.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu, ktorý je v tomto nariadení kľúčový;  krajiny, na ktoré sa odkazuje by sa 
mali vnímať podľa hraníc v súčasnosti. Ak sa to nedá uplatniť, môžu sa použiť iné vymedzenia 
pojmu (napr. hranice v čase pôrodu). Toto vymedzenie pojmu je vybrané z odporúčaní OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8
Článok 2 odsek 1 bod (m a) (nový)
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(ma) „vonkajšia hranica“ znamená 
vonkajšiu hranicu podľa vymedzenia 
pojmu v článku 2 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex 
Spoločenstva o pravidlách upravujúcich 
pohyb osôb cez hranice (kódex 
Schengenských hraníc)1. 
___________
1 Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu, ktorý je v tomto nariadení kľúčový. Uvedené nariadenie obsahuje kódex 
Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 
hraníc).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9
Článok 2 odsek 1 bod (m b) (nový)

(mb) „štátny príslušník tretej krajiny, 
ktorému bol zamietnutý vstup “ je štátny 
príslušník tretej krajiny, ktorému bol 
zamietnutý vstup na vonkajšej hranici z 
dôvodu nesplnenia všetkých podmienok 
vstupu ustanovených v článku 5 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 562/2006, a ktorý 
nepatrí do niektorej z kategórií osôb 
uvedenej v článku 5 ods. 4 tohto 
nariadenia. 

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu, ktorý je v tomto nariadení kľúčový. Vymedzenie bolo pridané v súlade s 
vymedzením CIREFI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10
Článok 2 odsek 1 bod (m c) (nový)

(mc) „štátny príslušník tretej krajiny, 
ktorý sa nezákonne zdržiava na území 
členského štátu“ je štátny príslušník tretej 
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krajiny, ktorý sa oficiálne zdržiava na 
území členského štátu a nespĺňa, alebo už 
v danom čase nespĺňa, podmienky na 
zdržiavanie sa alebo pobyt v tomto 
členskom štáte.  

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu, ktorý je v tomto nariadení kľúčový. Vymedzenie vychádza z vymedzenia v 
Kódexe schengenských hraníc. Keďže článok 13 tohto kódexu vyžaduje poskytovanie štatistík 
o zamietnutiach, v texte nariadenia (čl. 5) sa neskôr odkazuje na článok 13 kódexu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11
Článok 2 odsek 1 bod (n)

(n) „presídlenie“ znamená udelenie 
povolenia štátnym príslušníkom tretích 
krajín, aby sa usadili v jednom z členských 
štátov na účely medzinárodnej ochrany 
v rámci vnútroštátneho systému 
presídľovania alebo systému 
presídľovania Spoločenstva.

(n) „presídlenie“ znamená odovzdanie
štátnych príslušníkov tretích krajín alebo 
osôb bez štátneho občianstva na základe 
vyhodnotenia ich potrieb, pokiaľ ide o 
medzinárodnú ochranu a trvalé riešenie, 
do členského štátu, v ktorom sa im povolí 
trvalý pobyt s bezpečným zákonným 
štatútom.

Odôvodnenie

Objasnenie vymedzenia kľúčového pojmu, ktorý sa používa v tomto nariadení v článku 4 ods. 
2(h).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12
Článok 2 odsek 2

2. V prípade potreby sa môžu definície 
v odseku 1 upraviť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Definície v odseku 1 sa môžu v prípade potreby upraviť v súlade s postupom uvedeným v 
článku 11 ods. 2.
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Osobitné ustanovenie nie je potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13
Článok 2 odsek 3

3. Ak je to potrebné na zabezpečenie 
harmonizácie štatistiky uvedenej v tomto 
nariadení, môžu sa v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 2 prijať 
doplňujúce definície k definíciám 
uvedeným v odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ak je to potrebné na zabezpečenie harmonizácie štatistiky uvedenej v tomto nariadení, môžu 
sa v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 prijať doplňujúce definície k definíciám 
uvedeným v odseku 1.

Osobitné ustanovenie nie je potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14
Článok 2 odsek 4

4. Skutočnosť, že členský štát nie je 
viazaný jedným právnym textom alebo 
viacerými právnymi textami uvedenými 
v definíciách v odseku 1, nezbavuje tento 
členský štát povinnosti poskytovať 
štatistiku patriacu do pôsobnosti tohto 
nariadenia.

4. Skutočnosť, že členský štát nie je 
viazaný jedným právnym textom alebo 
viacerými právnymi textami uvedenými v 
definíciách v odseku 1, nezbavuje tento 
členský štát povinnosti použiť definície 
ustanovené v tomto odseku pri zbieraní, 
zostavovaní a poskytovaní štatistiky
patriacej do pôsobnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na objasnenie toho, že prijaté definície sa vzťahujú len na štatistiky zozbierané podľa tohto 
právneho predpisu a ich účelom nie je presadiť zmenu v právnych a administratívnych 
postupoch, ktoré sa používajú v tých krajinách, ktoré nie sú viazané príslušnými právnymi 
aktmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15
Článok 3 odsek 1 bod (b)
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(b) osôb vysťahovaných z územia 
členského štátu v tomto členení:

(b) osôb vysťahovaných z územia 
členského štátu v členení podľa 
občianstva, veku, pohlavia a krajiny 
nasledujúceho obvyklého pobytu

(i) občianstvo podľa veku a pohlavia,
(ii) krajina narodenia podľa veku 
a pohlavia,
(iii) krajina nasledujúceho obvyklého 
pobytu podľa veku a pohlavia,

Odôvodnenie

Vzhľadom na nedostatok dostupných informácií o vysťahovaných osobách nie je potrebné 
rozdelenie do troch kategórií v tomto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16
Článok 3 odsek 1 bod (c), úvodné znenie

(c) osôb s obvyklým pobytom v členskom 
štáte v tomto členení:

(c) osôb s obvyklým pobytom v členskom 
štáte na konci referenčného obdobia v 
tomto členení: 

Odôvodnenie

„Na konci referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie referenčného dátumu týchto 
údajov o zložení obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17
Článok 3 odsek 1 bod (d)

(d) osôb, ktoré získali občianstvo
členského štátu a ktoré predtým mali
občianstvo iného členského štátu alebo 
tretej krajiny alebo predtým boli bez 
štátnej príslušnosti, v členení podľa veku 
a pohlavia, a podľa predchádzajúceho 
občianstva príslušných osôb a podľa toho, 
či daná osoba bola predtým bez štátnej 
príslušnosti.

(d) osôb s obvyklým bydliskom na území
členského štátu a ktoré získali počas 
referenčného roka občianstvo členského 
štátu, ktoré boli v minulosti držiteľmi 
občianstva iného členského  štátu alebo 
tretej krajiny, alebo predtým boli bez 
štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a 
pohlavia, a podľa predchádzajúceho 
občianstva príslušných osôb a podľa toho, 
či daná osoba bola predtým bez štátnej 
príslušnosti.
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Odôvodnenie

„S obvyklým bydliskom ... ktoré boli ...“ sa pridáva, aby bolo jasné, že len naturalizácie osôb 
žijúcich v členských štátoch sú relevantné v štatistikách obyvateľstva členských štátoch (čím 
sa vylučujú naturalizácie osôb žijúcich v zahraničí). 

„získali počas... roka“ sa pridáva na objasnenie toho, že údaje sa týkajú prúdov a nie 
zloženia obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18
Článok 3 odsek 2

2. Štatistika uvedená v odseku 1 sa týka 
referenčných období jedného kalendárneho 
roka a predkladá sa Komisii (Eurostatu) do 
10 mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2006.

2. Štatistika uvedená v odseku 1 sa týka 
referenčných období jedného kalendárneho 
roka a predkladá sa Komisii (Eurostatu) do 
10 mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2007.

Odôvodnenie

Nie je realistické, aby bol rok 2006 prvým referenčným rokom. Rok 2007 je racionálnejším 
termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19
Článok 4 odsek 1 bod (a)

(a) osôb, ktoré podali žiadosť 
o medzinárodnú ochranu alebo boli 
zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní 
príslušníci,

(a) osôb, ktoré podali žiadosť 
o medzinárodnú ochranu, alebo boli 
zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní 
príslušníci počas referenčného obdobia,

Odôvodnenie

Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20
Článok 4 odsek 1 bod (b)
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(b) osôb uvedených v žiadostiach o 
medzinárodnú ochranu posudzovaných 
zodpovedným vnútroštátnym orgánom na 
konci referenčného obdobia,

(b) osôb, v súvislosti s ktorými existujú
žiadosti o medzinárodnú ochranu 
posudzované zodpovedným vnútroštátnym 
orgánom na konci referenčného obdobia,

Odôvodnenie

Štatistikami o počte „osôb“, ktoré sa uchádzajú o medzinárodnú ochranu, sa už zaoberá 
článok 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21
Článok 4 odsek 1 bod (c)

(c) prvostupňových rozhodnutí 
o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú 
ochranu, vrátane rozhodnutí, ktoré 
považujú žiadosti za neprípustné alebo 
nepodložené,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva do nového odseku 1a z bodu (a) do bodu (e), čo vyžaduje len 
poskytovanie údajov štvrťročne, keďže predchádzajúci spôsob zberu a prenosu údajov sa už z 
technických dôvodov neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22
Článok 4 odsek 1 bod (d)

(d) prvostupňových rozhodnutí o udelení 
alebo odňatí postavenia utečenca,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva do nového odseku 1a z bodu (a) do bodu (e), čo vyžaduje len 
poskytovanie údajov štvrťročne, keďže predchádzajúci spôsob zberu a prenosu údajov sa už z 
technických dôvodov neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23
Článok 4 odsek 1 bod (e)
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(e) prvostupňových rozhodnutí o udelení 
alebo odňatí postavenia doplnkovej 
ochrany,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva do nového odseku 1a z bodu (a) do bodu (e), čo vyžaduje len 
poskytovanie údajov štvrťročne, keďže predchádzajúci spôsob zberu a prenosu údajov sa už z 
technických dôvodov neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24
Článok 4 odsek 1 bod (f)

(f) prvostupňových rozhodnutí o udelení 
alebo odstúpení od dočasnej ochrany,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva do nového odseku 1a z bodu (a) do bodu (e), čo vyžaduje len 
poskytovanie údajov štvrťročne, keďže predchádzajúci spôsob zberu a prenosu údajov sa už z 
technických dôvodov neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25
Článok 4 odsek 1 bod (g)

(g) ďalších prvostupňových rozhodnutí 
o udelení, zamietnutí alebo zrušení 
povolenia na pobyt z humanitárnych 
alebo iných dôvodov podľa 
vnútroštátneho práva,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento odsek sa presúva do nového odseku 1a z bodu (a) do bodu (e), čo vyžaduje len 
poskytovanie údajov štvrťročne, keďže predchádzajúci spôsob zberu a prenosu údajov sa už z 
technických dôvodov neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26
Článok 4 odsek 1 bod (h)
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(h) žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré 
boli stiahnuté.

(h) žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré 
boli stiahnuté počas referenčného 
obdobia.

Odôvodnenie

Poskytuje presnejší popis vyžadovaných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27
Článok 4 odsek 1 pododsek 2

Tieto štatistické údaje sú v členení podľa 
veku a pohlavia a podľa občianstva 
príslušných osôb. Týkajú sa referenčných 
období jedného kalendárneho roka 
a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do 
troch mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2006.

Tieto štatistické údaje sú v členení podľa 
veku a pohlavia a podľa občianstva 
príslušných osôb. Týkajú sa referenčných 
období jedného kalendárneho roka 
a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do 
troch mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2007.

Odôvodnenie

Nie je realistické, aby bol rok 2006 prvým referenčným rokom. Rok 2007 je racionálnejším 
termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28
Článok 4 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty predkladajú Komisii 
(Eurostatu) štatistické údaje o počte:
(a) osôb, na ktoré sa vzťahujú 
prvostupňové rozhodnutia správnych 
alebo justičných orgánov vydané počas 
referenčného obdobia o zamietnutí 
žiadostí o medzinárodnú ochranu vrátane 
rozhodnutí, ktoré považujú  žiadosti za 
neprípustné alebo nepodložené 
(b) osôb, na ktoré sa vzťahujú 
prvostupňové rozhodnutia správnych 
alebo justičných orgánov vydané počas
referenčného obdobia o udelení alebo 
odňatí postavenia  utečenca
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(c) osôb, na ktoré sa vzťahujú 
prvostupňové rozhodnutia správnych 
alebo justičných orgánov vydané počas 
referenčného obdobia o udelení alebo 
odňatí postavenia doplnkovej ochrany
(d) osôb, na ktoré sa vzťahujú 
prvostupňové rozhodnutia správnych 
alebo justičných orgánov vydané počas 
referenčného obdobia o udelení alebo 
odňatí postavenia dočasnej ochrany,
(e) osôb, na ktoré sa vzťahujú 
prvostupňové rozhodnutia správnych 
alebo justičných orgánov rozhodnuté 
počas referenčného obdobia o udelení, 
zamietnutí alebo zrušení povolenia na 
pobyt z humanitárnych dôvodov podľa 
vnútroštátneho práva,
Tieto štatistické údaje sú členené podľa 
veku a pohlavia a občianstva príslušných 
osôb. Týkajú sa referenčných období 
troch kalendárnych mesiacov a 
predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do 
dvoch mesiacov po skončení referenčného 
obdobia. Prvým referenčným obdobím je 
január až marec 2008.

Odôvodnenie

Tento odsek bolo potrebné vytvoriť, aby sa ustanovilo, že táto osobitná skupina údajov sa 
predkladá štvrťročne, keďže predchádzajúci spôsob zberu a prenosu údajov sa už z 
technických dôvodov neuplatňuje.

Fráza „osôb, na ktoré sa vzťahujú “ bola pridaná vo všetkých prípadoch, keď sa žiada o 
údaje o rozhodnutiach, aby sa poskytnuté údaje týkali osôb a nie prípadov/rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29
Článok 4 odsek 2 bod (a)

(a) žiadateľov o medzinárodnú ochranu, 
ktorých zodpovedný vnútroštátny orgán 
považuje za neplnoleté osoby bez 
sprievodu,

(a) žiadateľov o medzinárodnú ochranu, 
ktorých zodpovedný vnútroštátny orgán 
považuje za neplnoleté osoby bez 
sprievodu počas referenčného obdobia
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Odôvodnenie

Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30
Článok 4 odsek 2 bod (b)

(b) rozhodnutí o zamietnutí žiadostí 
o medzinárodnú ochranu, vrátane 
rozhodnutí, ktoré považujú žiadosti za 
neprípustné alebo nepodložené a ktoré 
prijali správne alebo súdne orgány pri 
odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia,

(b) osôb, na ktoré sa vzťahujú konečné
rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o 
medzinárodnú ochranu vrátane rozhodnutí, 
ktoré považujú žiadosti za neprípustné 
alebo nepodložené a ktoré prijali správne 
alebo súdne orgány pri odvolaní alebo 
preskúmaní rozhodnutia počas 
referenčného obdobia

Odôvodnenie

Slovo„konečné“ sa pridalo, aby bolo jasné, že predbežné alebo dočasné rozhodnutia nebudú 
zahrnuté do štatistiky.  

Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.

Fráza „osôb, na ktoré sa vzťahujú “ bola pridaná vo všetkých prípadoch, keď sa žiada o 
údaje o rozhodnutiach, aby sa poskytnuté údaje týkali osôb a nie prípadov/rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31
Článok 4 odsek 2 bod (c)

(c) rozhodnutí o udelení alebo odňatí 
postavenia utečenca prijaté správnym alebo 
súdnym orgánom pri odvolaní alebo 
preskúmaní rozhodnutia,

(c) osôb, na ktoré sa vzťahujú konečné
rozhodnutia o udelení alebo odňatí 
postavenia utečenca prijaté správnym alebo 
súdnym orgánom pri odvolaní alebo 
preskúmaní rozhodnutia počas 
referenčného obdobia,

Odôvodnenie

Slovo„konečné“ sa pridalo, aby bolo jasné, že predbežné alebo dočasné rozhodnutia nebudú 
zahrnuté do štatistiky.  
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Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.

Fráza „osôb, na ktoré sa vzťahujú “ bola pridaná vo všetkých prípadoch, keď sa žiada o 
údaje o rozhodnutiach, aby sa poskytnuté údaje týkali osôb a nie prípadov/rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32
Článok 4 odsek 2 bod (d)

(d) rozhodnutí o udelení alebo odňatí 
postavenia doplnkovej ochrany prijaté 
správnym alebo súdnym orgánom pri 
odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia,

(d) osôb, na ktoré sa vzťahujú konečné
rozhodnutia o udelení alebo odňatí 
postavenia doplnkovej ochrany prijaté 
správnym alebo súdnym orgánom pri 
odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia 
počas referenčného obdobia

Odôvodnenie

Slovo„konečné“ sa pridalo, aby bolo jasné, že predbežné alebo dočasné rozhodnutia nebudú 
zahrnuté do štatistiky.  

Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.

Fráza „osôb, na ktoré sa vzťahujú “ bola pridaná vo všetkých prípadoch, keď sa žiada o 
údaje o rozhodnutiach, aby sa poskytnuté údaje týkali osôb a nie prípadov/rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33
Článok 4 odsek 2 bod (e)

(e) rozhodnutí o udelení alebo odňatí 
postavenia dočasnej ochrany prijaté 
správnym alebo súdnym orgánom pri 
odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia,

(e) osôb, na ktoré sa vzťahujú konečné
rozhodnutia o udelení alebo odňatí 
postavenia dočasnej ochrany prijaté 
správnym alebo súdnym orgánom pri 
odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia 
počas referenčného obdobia

Odôvodnenie

Slovo„konečné“ sa pridalo, aby bolo jasné, že predbežné alebo dočasné rozhodnutia nebudú 
zahrnuté do štatistiky.  

Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.
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Fráza „osôb, na ktoré sa vzťahujú “ bola pridaná vo všetkých prípadoch, keď sa žiada o 
údaje o rozhodnutiach, aby sa poskytnuté údaje týkali osôb a nie prípadov/rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 4 odsek 2 bod (f)

(f) ďalších rozhodnutí prijatých správnymi 
alebo súdnymi orgánmi pri odvolaní alebo 
preskúmaní rozhodnutí o udelení,
zamietnutí alebo zrušení povolenia na 
pobyt z humanitárnych alebo iných
dôvodov podľa vnútroštátneho práva,

(f) osôb, na ktoré sa vzťahujú ďalšie
konečné rozhodnutia, prijaté právnymi 
alebo súdnymi orgánmi pri odvolaní alebo 
preskúmaní rozhodnutí o udelení alebo 
zrušení povolenia na pobyt 
z humanitárnych dôvodov podľa 
vnútroštátneho práva, týkajúce sa 
medzinárodnej ochrany počas 
referenčného obdobia

Odôvodnenie

Slovo„konečné“ sa pridalo, aby bolo jasné, že predbežné alebo dočasné rozhodnutia nebudú 
zahrnuté do štatistiky.  

„Týkajúce sa medzinárodnej ochrany“ sa pridalo na objasnenie toho, že tieto pododseky sa 
vzťahujú len na  povolenia na pobyt z humanitárnych dôvodov v kontexte medzinárodnej 
ochrany a nie na povolenia na pobyt z iných humanitárnych dôvodov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 6.

Fráza „počas referenčného obdobia“ sa pridáva na objasnenie toho, že sa žiada o údaje o 
prúdoch a nie o zložení obyvateľstva.

Fráza „osôb, na ktoré sa vzťahujú “ bola pridaná vo všetkých prípadoch, keď sa žiada o 
údaje o rozhodnutiach, aby sa poskytnuté údaje týkali osôb a nie prípadov/rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35
Článok 4 odsek 2 bod (g)

(g) žiadostí a prevodov/presunov, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 343/2003 
a nariadenie Komisie (ES) č. 1560/20031

_______
1 Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dublinské údaje sú dosť špecifické a iné než ostatné údaje. Preto by sa mali presunúť do 
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nového odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36
Článok 4 odsek 2 bod (h)

(h) osôb vybraných na presídlenie
v členskom štáte.

(h) osôb, ktorým bolo udelené povolenie 
na pobyt v členskom štáte v rámci systému 
presídľovania na vnútroštátnej úrovni 
alebo na úrovni Spoločenstva počas 
referenčného obdobia, ak sa takýto systém 
uplatňuje v členskom štáte.  

Odôvodnenie

Poskytuje presnejší popis vyžadovaných údajov. Definícia pojmu „presídlenie“ sa uvádza v 
článku 2.1 (n). „Ak sa takýto systém uplatňuje v členskom štáte“ sa pridáva, aby bolo 
explicitne jasné, že údaje majú poskytovať len krajiny, v ktorých sa uplatňuje takáto politika. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37
Článok 4 odsek 2 pododsek

Tieto štatistické údaje sú v členení podľa 
veku a pohlavia a podľa občianstva 
príslušných osôb. Týkajú sa referenčných 
období jedného kalendárneho roka 
a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do 
troch mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2006.

Tieto štatistické údaje sú v členení podľa 
veku a pohlavia a podľa občianstva 
príslušných osôb. Týkajú sa referenčných 
období jedného kalendárneho roka 
a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do 
troch mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2007.

Odôvodnenie

Nie je realistické, aby bol rok 2006 prvým referenčným rokom. Rok 2007 je racionálnejším 
termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty predkladajú Komisii 
(Eurostatu) tieto štatistické údaje týkajúce 
sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 
343/2003 a nariadenia (ES) č. 
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1560/20031:
(a) počet žiadostí o opätovné prijatie alebo 
vybavenie žiadateľov o azyl, 
(b) ustanovenia, na ktorých sú založené 
žiadosti uvedené v bode (a),
(c) rozhodnutia vykonané v nadväznosti 
na žiadosti uvedené v bode (a),
(d) počet odovzdaní, ku ktorým vedú 
rozhodnutia uvedené v bode (c),
(e) počet žiadostí o informácie,
Tieto štatistické údaje sa týkajú 
referenčných období jedného 
kalendárneho roka a predkladajú sa 
Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov po 
skončení referenčného roka. Prvý 
referenčný rok je rok 2008.
_________
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. 
septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné 
pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 
343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy 
na určenie členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských 
štátov
* Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3.

Odôvodnenie

Dublinské údaje sú dosť špecifické a iné než ostatné údaje. Preto by sa mali presunúť do
nového odseku.

Je zmysluplné, aby sa zachovali detaily dublinských údajov v nariadení len s malými 
úpravami. Tieto úpravy sa preto zohľadňujú v tomto novom odseku článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39
Článok 5 odsek 2

2. Štatistika uvedená v odseku 1 sa týkajú 
referenčných období jedného kalendárneho 
roka a predkladá sa Komisii (Eurostatu) do 
troch mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2006.

2. Štatistika uvedená v odseku 1 sa týkajú 
referenčných období jedného kalendárneho 
roka a predkladá sa Komisii (Eurostatu) do 
troch mesiacov od skončenia referenčného 
roka. Prvým referenčným rokom je rok 
2007.
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Odôvodnenie

Nie je realistické, aby bol rok 2006 prvým referenčným rokom. Rok 2007 je racionálnejším 
termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40
Článok 6 odsek 1 bod (a), bod (iii)

(iii) povolenia platné k referenčnému
dátumu (počet vydaných povolení, ktoré 
neboli odobraté a ktorým neuplynula 
platnosť) v členení podľa občianstva, 
podľa dôvodu vydania povolenia a podľa 
dĺžky platnosti povolenia,

(iii) povolenia platné na konci
referenčného obdobia (počet vydaných 
povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým 
neuplynula platnosť) v členení podľa 
občianstva, podľa dôvodu vydania 
povolenia a podľa dĺžky platnosti 
povolenia,

Odôvodnenie

Keďže údaje uvedené v odseku 1 bode (a) podbode (iii) a odseku 1 bode (b) sú údajmi o 
zložení obyvateľstva, je nutné špecifikovať referenčný dátum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41
Článok 6 odsek 1 bod (b)

(b) počte osôb s dlhodobým pobytom 
v členení podľa občianstva.

(b) počte osôb s dlhodobým pobytom na 
konci referenčného obdobia v členení 
podľa občianstva.

Odôvodnenie

Toto explicitne odkazuje na počet osôb a nie na počet administratívnych aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42
Článok 6 odsek 3

3. Štatistické údaje uvedené v odseku 1 sa 
týkajú referenčných období jedného 
kalendárneho roka a predkladajú sa 
Komisii (Eurostatu) do šiestich mesiacov 
od skončenia referenčného roka. Prvým 

3. Štatistické údaje uvedené v odseku 1 sa 
týkajú referenčných období jedného 
kalendárneho roka a predkladajú sa 
Komisii (Eurostatu) do šiestich mesiacov 
od skončenia referenčného roka. Prvým 
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referenčným rokom je rok 2006. referenčným rokom je rok 2007.

Odôvodnenie

Nie je realistické, aby bol rok 2006 prvým referenčným rokom. Rok 2007 je racionálnejším 
termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43
Článok 7 odsek 1

1. Členské štáty poskytujú Komisii 
(Eurostatu) štatistiku týkajúcu sa počtu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
sa vrátili do svojich krajín pôvodu, 
tranzitnej krajiny alebo do inej tretej 
krajiny, či už dobrovoľne, alebo nútene, 
po prijatí správneho alebo súdneho 
rozhodnutia alebo aktu ukladajúceho im 
za povinnosť vrátiť sa, v členení podľa 
veku a pohlavia a podľa občianstva 
navrátených osôb.

1. Členské štáty poskytujú Komisii 
(Eurostatu) štatistiku týkajúcu sa 

(a) počtu štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa nezákonne zdržiavajú na 
území členského štátu a ktorí sú 
predmetom správneho alebo súdneho 
rozhodnutia alebo aktu, v ktorom sa 
uvádza alebo vyhlasuje, že sa zdržiavajú 
nezákonne a v ktorom sa uvaľuje 
povinnosť opustiť územie členského 
štátu, členenú podľa občianstva 
príslušných osôb.
(b) počtu štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí skutočne opustili územie 
členského štátu v nadväznosti na správne 
alebo súdne rozhodnutie alebo akt 
uvedený v bode (a), členenú podľa 
občianstva príslušných osôb

Odôvodnenie

Podľa súčasného textu sa vyžadujú len údaje o počte nezákonných prisťahovalcov, ktorí sa 
efektívne vrátia. Toto by sa malo zachovať.
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Potrebné sú však aj údaje o počte rozhodnutí o návrate. Žiada sa o ne aj v návrhu fondu pre 
riadenie návratov (KOM(2005) 123) na účely výpočtu rozdelenia finančných prostriedkov 
medzi členské štáty.  Tieto údaje sa budú v blízkej budúcnosti vyžadovať od členských štátov a 
preto je vhodné, aby sa začlenili do tohto nariadenia.

Členenie podľa veku a pohlavia sa vymazalo z článku 7 a malo by sa začleniť do 
vykonávacích opatrení len za podmienok uvedených v článku 8 a podľa postupu ustanoveného 
v článku 11 ods. 2, pretože vo všeobecnosti údaje nie sú k dispozícii a nepredstavujú 
najdôležitejšiu prioritu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44
Článok 7 odsek 2

2. Štatistické údaje uvedené v odseku 1 sa 
týka referenčných období jedného 
kalendárneho roka a predkladajú sa 
Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od 
skončenia referenčného roka. Prvým 
referenčným rokom je rok 2006.

2. Štatistické údaje uvedené v odseku 1 sa 
týka referenčných období jedného 
kalendárneho roka a predkladajú sa 
Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od 
skončenia referenčného roka. Prvým 
referenčným rokom je rok 2007.

Odôvodnenie

Nie je realistické, aby bol rok 2006 prvým referenčným rokom. Rok 2007 je racionálnejším 
termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45
Článok 7 odsek 2a (nový)

2a. Štatistické údaje uvedené v odseku 1 
neobsahujú údaje o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín odovzdaných 
jedným  členským štátom inému 
členskému štátu podľa mechanizmu 
ustanoveného v nariadení (ES) č. 
343/2003 a nariadení (ES) č. 1560/2003.

Odôvodnenie

Osoby odovzdané v súlade s tzv. dublinskou legislatívou explicitne vylúčené zo štatistík o 
návrate.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46



PR\610041SK.doc PE 371.980v01-0026/35 PR\610041SK.doc

SK

Článok 8 odsek 1 bod (a)

(a) pre štatistiku požadovanú podľa 
článku 3 členenia podľa:

vypúšťa sa

(i) postavenia v zamestnaní,
(ii) zamestnania,
(iii) odvetvia ekonomickej činnosti,

(         (iv) úrovne vzdelania a odbornej 
prípravy,
(v) roku prvého príchodu,

Odôvodnenie

Zber a prenos údajov o vzdelaní a odbornej príprave by bol v budúcnosti žiaduci. Tieto údaje 
ale (väčšina) členských štátov nemá v súčasnosti k dispozícii. Museli by sa otvoriť a využívať 
nové zdroje údajov. Toto nariadenie by ale malo viesť k harmonizácii už existujúcich zdrojov 
údajov a samotných údajov. V súvislosti s rozličnými faktormi (nielen technickými) by sa mali 
ako ďalší krok zbierať  iné údaje na európskej úrovni. Mnohé členské štáty vyjadrili vážne 
pochybnosti o dostupnosti dodatočných požadovaných údajov. Navrhujeme preto ich úplné 
vypustenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47
Článok 8 odsek 1 bod (b)

(b) pre štatistiku požadovanú podľa bodu 
a), b) a c) článku 3 ods. 1 členenia podľa:

vypúšťa sa

regiónu terajšieho obvyklého pobytu,

Odôvodnenie

Zber a prenos údajov o vzdelaní a odbornej príprave by bol v budúcnosti žiaduci. Tieto údaje 
ale členské štáty nemajú v súčasnosti k dispozícii. Museli by sa otvoriť a využívať nové zdroje 
údajov. Toto nariadenie by ale malo viesť k harmonizácii už existujúcich zdrojov údajov a 
samotných údajov. V súvislosti s rozličnými faktormi (nielen technickými) by sa mali ako 
ďalší krok zbierať  iné údaje na európskej úrovni. Mnohé členské štáty vyjadrili vážne 
pochybnosti o dostupnosti dodatočných požadovaných údajov. Navrhujeme preto ich úplné 
vypustenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48
Článok 8 odsek 1 bod (c), body od (i) do (iii)
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(i) počtu osôb , ktorých sa správne 
rozhodnutie týka,

(i) počtu osôb , ktorých sa žiadosť alebo
správne rozhodnutie týka,

(ii) kategórie uplatňovanej ochrany, (ii) kategórie uplatňovanej ochrany,

(iii) roku podania žiadosti, (iii) roku podania žiadosti,

(iiia) počet osôb, ktorých sa týka žiadosť, 
rozhodnutie a odovzdanie v súvislosti s 
uplatňovaním nariadenia (ES) č. 
343/2003 a nariadenia (ES) č. 1560/2003.

Odôvodnenie

Na ustanovenie členenia podľa počtu osôb, ktorých sa týkajú dublinské žiadosti, rozhodnutia 
a odovzdania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49
Článok 8 odsek 1 bod (e) body (ii) a (iii)

(ii) zamestnania,
(iii) ekonomickej aktivity,

Odôvodnenie

Zber a prenos údajov o vzdelaní a odbornej príprave by bol v budúcnosti žiaduci. Tieto údaje 
ale členské štáty nemajú v súčasnosti k dispozícii. Museli by sa otvoriť a využívať nové zdroje 
údajov. Toto nariadenie by ale malo viesť k harmonizácii už existujúcich zdrojov údajov a 
samotných údajov. V súvislosti s rozličnými faktormi (nielen technickými) by sa mali ako 
ďalší krok zbierať  iné údaje na európskej úrovni.  Mnohé členské štáty vyjadrili vážne 
pochybnosti o dostupnosti dodatočných požadovaných údajov. Navrhujeme preto ich úplné 
vypustenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50
Článok 8 odsek 1 bod (f), posledná časť

dôvodu návratu. (i) dôvodu rozhodnutia alebo aktu 
uvaľujúceho povinnosť opustiť územie 
členského štátu
(ii) veku
(iii) pohlavia.
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Odôvodnenie

„Rozhodnutia alebo aktu uvaľujúceho povinnosť opustiť územie členského štátu“ sa vkladá 
namiesto „návratu“ kvôli zmenám v článku 7.

Členenie podľa veku a pohlavia sa vymazalo z článku 7 a malo by sa začleniť do 
vykonávacích opatrení len za podmienok uvedených v článku 8 a podľa postupu ustanoveného 
v článku 11 ods. 2, pretože vo všeobecnosti údaje nie sú k dispozícii a nepredstavujú 
najdôležitejšiu prioritu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51
Článok 8 odsek 2

2. Pri rozhodovaní, či by sa mali ustanoviť 
ďalšie členenia v súlade s odsekom 1,
Komisia zváži potrebu týchto informácií na 
účely rozvoja a monitorovania politík 
Spoločenstva a zváži dostupnosť vhodných 
zdrojov údajov.

2. Pri rozhodovaní, či by sa mali 
vyžadovať ďalšie členenia, Komisia zváži 
potrebu týchto informácií na účely rozvoja 
a monitorovania politík Spoločenstva a 
zváži dostupnosť vhodných zdrojov údajov 
a príslušné náklady.

Odôvodnenie

Aby sa explicitne vyjadrilo, že rozhodnutie od ďalších členeniach zohľadní aj súvisiace 
náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52
Článok 8 odsek 3a (nový)

3a. Rokovania o ďalších členeniach, 
ktoré môžu byť potrebné na uplatňovanie 
článkov 3 až 7 sa začnú ...*.
____________
* dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Aby sa explicitne vyjadrilo, že rozhodnutie od ďalších členeniach zohľadní aj potreby politiky 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53
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Článok 9 odsek 2

2. Členské štáty nahlásia Komisii 
(Eurostatu) použité zdroje údajov, dôvody 
výberu týchto zdrojov a účinky vybraných 
zdrojov údajov na kvalitu štatistiky.

2. Členské štáty nahlásia Komisii 
(Eurostatu) použité zdroje údajov, dôvody 
výberu týchto zdrojov a účinky vybraných 
zdrojov údajov na kvalitu štatistiky a 
priebežne informujú Komisiu (Eurostat) o 
ich zmenách.  

Odôvodnenie

Na objasnenie toho, že členské štáty budú informovať Komisiu o zdrojoch údajov už od 
začiatku a v prípade potreby správu aktualizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54
Článok10, úvodné znenie

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto 
nariadenia, vrátane opatrení na 
zohľadnenie hospodárskych a technických 
zmien, sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 2. Takéto 
opatrenia zahŕňajú najmä:

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto 
nariadenia, vrátane opatrení na 
zohľadnenie hospodárskych a technických 
zmien, sa prijmú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 11 ods. 2. Takéto 
opatrenia obsahujú:

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že zoznam opatrení uvedených od bodu (a) po bod (e) je úplný. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55
Článok 10 bod (a)

(a) úpravu definícii a prijatie 
doplňujúcich definícií, ako je ustanovené 
v článku 2,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zohľadňuje zmeny článku 2 ods. 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56
Článok 11 odsek 2

2. Pri odvolávaní sa na tento odsek sa 
uplatní postup prijímania právnych 
predpisov ustanovený v článku 5 
a v článku 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

2. Výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Odôvodnenie

Právo Rady ako zákonodarcu čiastočne delegovať svoje vykonávacie právomoci Komisii 
Súdny dvor uznal už v roku 1970 (rozhodnutie Koster 25/70). Rozhodnutie súdneho dvora tiež 
požadovalo, aby boli v rámci takéhoto delegovania určené zásady, ako aj podmienky na jeho 
vykonávanie (ako vytvorenie výboru zástupcov členských štátov na pomoc Komisii) a 
prípadne možnosť delegovania týchto právomocí odvolať.

Tieto zásady boli vložené do článku 202 Zmluvy o ES. Rada však „zabudla“ pri vykonávaní 
článku 202 (rozhodnutie 1999/468 o postupe vo výbore) uznať Európskemu parlamentu 
rovnaké právo „odvolania“ pri aktoch o ktorých sa rozhoduje spolurozhodovacím postupom. 

Na využitie tohto práva by ho Parlament musel vložiť do pôvodného rozhodnutia, ktoré 
predpokladá vykonávacie právomoci delegácie. Toto je účelom pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k článku 11. Namiesto uvedenia odkazu na články rozhodnutia 1999/468, 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy opakujú ich obsah, pokiaľ ide o úlohu Rady, a navrhujú 
podobné výsady pre Európsky parlament (vrátane právomoci odvolania).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57
Článok 11 odsek 3

3. Výbor prijme vlastný rokovací 
poriadok.

3. V prípade, ak  toto nariadenie
predpisuje požiadavky postupu na prijatie 
vykonávacích opatrení, zástupca Komisie 
predloží návrh týchto opatrení výboru a 
Európskemu parlamentu. 
Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu 
v lehote, ktorú môže predseda stanoviť 
podľa naliehavosti otázky a ktorá nie je 
kratšia ako jeden mesiac. Stanovisko 
predloží väčšina ustanovená v článku 205 
ods. 2 zmluvy. Hlasy zástupcov členských 
štátov vo výbore sa vážia spôsobom 
ustanoveným v tomto článku. Predseda 
nehlasuje. 
3a. Komisia príjme navrhované opatrenia, 
ak sú v súlade so stanoviskom výboru a ak 
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príslušný výbor Európskeho parlamentu 
nepredložil žiadnu námietku.
3b. Ak navrhované opatrenia nie sú v 
súlade so stanoviskom výboru, alebo ak 
výbor žiadne stanovisko nepredloží, alebo 
ak príslušný výbor Európskeho 
parlamentu vznesie námietku, Komisia 
bezodkladne predloží Rade a Európskemu 
parlamentu návrh týkajúci sa opatrení, 
ktoré sa majú uskutočniť.
3c. Ak do troch mesiacov od predloženia 
nezamietne návrh ani Európsky 
parlament absolútnou väčšinou hlasov, 
ani Rada kvalifikovanou väčšinou, 
Komisia ho prijme. V opačnom prípade 
Komisia predloží zmenený a doplnený 
legislatívny návrh na základe zmluvy.
3d. Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté 
vykonávacie opatrenia, po uplynutí 
dvojročnej lehoty po prijatí tejto smernice, 
najneskôr však 2. apríla 2008, sa 
pozastaví uplatňovanie jej ustanovení, 
ktoré si vyžadujú prijatie technických 
predpisov, pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov a rozhodnutí v súlade s odsekom 
2.  Na návrh Komisie môže Európsky 
parlament a Rada obnoviť príslušné 
ustanovenia v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 251 Zmluvy a s 
týmto cieľom ich posúdia pred uplynutím 
uvedeného obdobia alebo dátumu. 

Odôvodnenie

Právo Rady ako zákonodarcu čiastočne delegovať svoje vykonávacie právomoci Komisii 
Súdny dvor uznal už v roku 1970 (rozhodnutie Koster 25/70). Rozhodnutie súdneho dvora tiež 
požadovalo, aby boli v rámci takéhoto delegovania určené zásady, ako aj podmienky na jeho 
vykonávanie (ako vytvorenie výboru zástupcov členských štátov na pomoc Komisii) a 
prípadne možnosť delegovania týchto právomocí odvolať. 

Tieto zásady boli vložené do článku 202 Zmluvy o ES. Rada však „zabudla“ pri vykonávaní 
článku 202 (rozhodnutie 1999/468 o postupe vo výbore) uznať Európskemu parlamentu 
rovnaké právo „odvolania“ pri aktoch o ktorých sa rozhoduje spolurozhodovacím postupom. 

Na využitie tohto práva by ho Parlament musel vložiť do pôvodného rozhodnutia, ktoré 
predpokladá vykonávacie právomoci delegácie. Toto je účelom pozmeňujúcich a doplňujúcich 
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návrhov k článku 11. Namiesto uvedenia odkazu na články rozhodnutia 1999/468, 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy opakujú ich obsah, pokiaľ ide o úlohu Rady, a navrhujú 
podobné výsady pre Európsky parlament (vrátane právomoci odvolania).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Právomoci Spoločenstva v oblasti prisťahovalectva a azylu boli ustanovené nadobudnutím 
platnosti Amsterdamskej zmluvy dňa 1. mája 1999 v novej hlave IV zmenenej a doplnenej 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Článok 63 ES1). Odvtedy môže Rada prijímať 
opatrenia o zostavovaní štatistík v tejto oblasti (článok 285 ES). V záveroch zo schôdze 
Európskej Rady v Solúne dňa 20. júna 2003 sa ustanovilo, že sú potrebné účinné opatrenia na 
zber a analýzu údajov o prisťahovalectve a azyle v Európskej únii.

Všetky politické skupiny Európskeho parlamentu neustále naliehali, že na ďalší rozvoj 
efektívnej politiky sú nutné vierohodné údaje o medzinárodnom prisťahovalectve. Európsky 
parlament vo svojom uznesení zo 6. novembra 2003 konštatoval, že sú potrebné právne 
predpisy na zabezpečenie tvorby rozsiahlych štatistík s cieľom vytvoriť spravodlivú a účinnú 
migračnú politiku Spoločenstva2. Európsky parlament vo svojom uznesení z 26. októbra 2005 
konštatoval, že Komisia by mala spolu s členskými štátmi vypracovať a čo najskôr uplatniť 
podrobné usmernenia o objektívnom zaznamenávaní štatistických údajov, aby sa tak získal 
úplný a diferencovaný prehľad o situácii v oblasti migrácie a o jej dôsledkoch na 
hospodárstvo členských štátov a krajín pôvodu3.

Významné rozšírenie pôsobnosti migračnej politiky EÚ výrazne vplýva na to, aké informácie 
sú nutné na účinné plánovanie, schvaľovanie, vykonávanie, hodnotenie a pozorovanie 
politických opatrení prijatých na európskej úrovni. Tento vývoj jasne dokázal, že sú nutné 
podrobné a porovnateľné európske štatistiky o mnohých témach v oblasti prisťahovalectva.
Štatistiky o migrácii sa stále častejšie využívajú ako referencia na hodnotenie účinnosti a 
dôsledkov politiky jednotlivých členských štátov a efektivity politík EÚ v príslušnej oblasti.
Ešte dôležitejší je fakt, že štatistické údaje sú jedným z viacerých kritérií, na základe ktorých 
sa rozdeľujú finančné prostriedky medzi členské štáty4.

V súčasnosti existujú rozličné štatistické definície a koncepcie migrácie. Nie je preto možné 
zostaviť porovnateľné štatistiky o migrácii. Niekoľko rokov trvali pokusy o zber údajov podľa 
harmonizovaných definícií na základe gentlemanských dohôd, ale členským štátom sa 
nepodarilo tieto definície uplatniť. Súčasná prax vo všeobecnosti nezaručuje jednotné, 
pravidelné, aktuálne a rýchle poskytovanie a šírenie údajov alebo ich dostupnosť verejnosti.

Prostredníctvom navrhovaného nariadenia sa má vytvoriť spoločný rámec na zber a 
vypracovávanie štatistík Spoločenstva o medzinárodnej migrácii a azyle.
Veľké rozdiely medi členskými štátmi, pokiaľ ide o systémy správy, zdroje údajov, 
vypracovávanie štatistík o migrácii a definíciu osôb, ktoré sa v štatistikách uvádzajú ako 
migranti, by sa pomocou tohto nariadenia mali uviesť do súladu s rastúcou potrebou 

  
1 Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.
2 P5-TA-(2003)0471 Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu o 
akčnom pláne na zber a analýzu štatistík Spoločenstva v oblasti migrácie.
3 P6-TA-PROV(2005)0408  Uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie.
4 Napr. spravodlivé pridelenie finančných prostriedkov z budúceho európskeho fondu návratu závisí výraznou 
mierou od vytvorenia porovnateľných štatistík v oblasti návratov. Rovnaká zásada platí aj pri správe 
plánovaného fondu Spoločenstva na riadenie hraníc a zabezpečení dodatočných finančných prostriedkov na 
integračné opatrenia.
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porovnateľných štatistických údajov o migrácii pre Európsku úniu a jej členské štáty.

Štatistické údaje, ktoré sa majú zostavovať podľa navrhovaného právneho predpisu, budú čo 
najviac vyhovovať odporúčaniam OSN o štatistikách o medzinárodnej migrácii.
Zaznamenávané štatistické údaje vychádzajú najmä z existujúceho každoročného prieskumu 
Eurostatu v oblasti údajov o migrácii a z údajov o azyle a opatreniach na obmedzenie 
nezákonnej migrácie, ktoré sa získavajú mesačne. Ďalšou relevantnou oblasťou, ktorú treba 
štatisticky zachytiť, je zákonná migrácia občanov nečlenských krajín EÚ.

Navrhovaný právny predpis zaväzuje členské štáty, aby optimálne využívali existujúce údaje 
a vypracovávali štatistiky, ktoré budú v čo najväčšej miere zodpovedať harmonizovaným 
definíciám.

Vzhľadom na najrôznejšie zdroje údajov v EÚ, ktoré sa využívajú pri zostavovaní štatistík o 
migrácii, nie je možné zaviesť právny predpis so špecifickým zdrojom údajov, ktorý by sa 
mal používať v každom členskom štáte. Neuvažuje sa preto o zavedení úplne nového zdroja 
údajov alebo o zmene systémov správy imigrácie alebo azylu. Členské štáty majú pri 
zostavovaní štatistík voľné ruky a môžu použiť všetky vhodné zdroje údajov, ktoré sú v 
danom štáte k dispozícii, a zohľadniť vnútroštátne štatistické systémy a postupy. Členské 
štáty však budú musieť vysvetliť výber zdroja údajov a predpokladané dôsledky zdroja údajov 
na stupeň zhody s harmonizovanými definíciami. Tieto údaje sa budú potom používať ako 
pomôcka pri ich interpretácii.

Navrhované nariadenie platí len pre harmonizované štatistické definície v oblasti 
medzinárodnej migrácie a azylu.

Podľa názoru Komisie nebude mať návrh žiaden vplyv na rozpočet Spoločenstva.

O tom, že spoľahlivé údaje o migrácii a azyle sú nevyhnutné na ďalší vývoj politík slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, nepochybujú ani jednotlivé skupiny Európskeho parlamentu, ani 
Európska komisia a ani členské štáty.

Štatistiky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti však pochádzajú najmä z verejnej 
správy a systémy správy, ako aj zdroje údajov členských štátov Európskej únie sú veľmi 
rôznorodé. Je teda veľmi dôležité dbať na rovnováhu v otázke harmonizácie definícií na 
vypracovávanie štatistík Spoločenstva a deľby právomocí medzi členskými štátmi a Úniou.

Spravodajkyňa preto podporuje postupné kroky na zlepšenie zberu štatistických údajov o 
migrácii.

Cieľom by malo byť zlepšenie štatistických údajov a vytvorenie štatistických východísk na  
rozhodovanie o budúcich politických opatreniach. Opatrenia v oblasti štatistík Spoločenstva o 
migrácii a medzinárodnej ochrane musia viesť čo najskôr k porovnateľným a dôveryhodným 
údajom, nesmú však ignorovať ich technickú realizovateľnosť. Zber a zostavovanie údajov 
potrebných na európske nariadenia, ktoré sú strednodobým resp. dlhodobým cieľom v oblasti 
migrácie, sú až neskoršími krokmi.

Na to, aby sme mali čo najskôr prístup k príslušným údajom, podporuje spravodajkyňa 
ukončenie postupu v prvom čítaní. Predložený návrh správy už zohľadňuje rozličné pozície 
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zainteresovaných inštitúcií a snaží sa o čo najpresnejšie priblíženie.


