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PR_COD_1am

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 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou 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 směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v 
členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0391)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 63 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0266/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na 
stanovisko Výboru pro zahraniční 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 -1 (nový)

(-1) Evropská rada na zasedání 
v Tampere v říjnu 1999 stanovila jednotný 
přístup v oblasti přistěhovalecví a azylu, 
jehož součástí je vytvoření společného 
azylového systému, politika v oblasti 
legálního přistěhovalectví a boj proti 
nelegálnímu přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění -1a (nový)

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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(-1) S cílem usnadnit proces návratu se 
zdůrazňuje potřeba dvojstranných a 
mnohostranných readmisních dohod mezi 
EU a třetími státy.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Předpokladem pro zajištění 
udržitelného návratu je mezinárodní 
spolupráce se zeměmi původu ve všech 
etapách procesu vrácení.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Provádění této směrnice by mělo být 
doprovázeno spoluprácí mezi institucemi, 
které jsou na všech úrovních zapojeny do 
procesu návratu, a výměnou a podporou 
osvědčených postupů, což by mělo 
přinášet evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) V souladu s právem na ochranu před 
pronásledováním zakotveným v článku 3 
Evropské úmluvy o lidských právech 
nemůže být návrat uskutečněn, pokud by 
daný státní příslušník třetí země byl 
podroben mučení, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Odůvodnění

Právo na ochranu před pronásledováním je nejsilnější právně závazná ochrana.  Je zakotveno 
již v čl. 6 odst. 4 návrhu směrnice. Zpravodaj považuje za nezbytné, aby toto právo bylo 
vbodech odůvodnění zdůrazněno jako hlavní zásada směrnice, která zaručí, že nikdo nebude 
podroben mučení, nelidskému či poničujícímu zacházení nebo trestu v zemi, do níž bude 
navrácen.
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Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Členské státy, které legalizují pobyt 
státních příslušníků třetích zemí na svém 
území, uvedou tuto informaci  
v Schengenském informačním systému.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 8b (nový)

(8b) V případech, kdy vnitrostátní orgány 
nejsou schopny určit zemi původu 
státního příslušníka třetí země, který má 
být vyhoštěn, je třeba zvláště dbát na 
humanitární ochranu, na niž tato 
směrnice odkazuje.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10) Členské státy budou jednat v souladu 
s článkem 4 protokolu č. 4 k Evropské 
listině lidských práv s cílem kontrolovat 
kolektivní vyhoštění.

Odůvodnění

Jedná se o dodatečné upřesnění  ochrany, aby bylo naprosto jasné, že kolektivní vyhoštění 
není povoleno a že jej tato směrnice považuje za protiprávní. Je nezbytné přijímat rozhodnutí 
o návratu pro každý případ zvlášť. Všechny případy jsou hodnoceny individuálně a společné 
lety, u nichž chybí individuální rozhodnutí pro každou dotčenou osobu, nejsou zákonné.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Měly by být brány v úvahu všechny 
možnosti poskytnutí perspektivy nebo 
užitečného zaměstnání státnímu 
přislušníkovi třetí země, který je 



PE 374.321v01-00 8/21 PR\619543CS.doc

CS

v předběžné vazbě.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 2

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

2. Členské státy jsou oprávněny 
rozhodnout, že nebudou používat tuto 
směrnici pro státní příslušníky třetích zemí, 
kterým byl odepřen vstup na hranici nebo 
do průjezdní zóny členského státu
v souladu s článkem 35 směrnice 
2005/85/ES. Nicméně zajistí, aby 
zacházení s takovými státními příslušníky 
třetích zemí a stupeň jejich ochrany nebyl 
nepříznivější než, jak se stanoví v článcích 
8, 10, 13 a 15.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 odst. 3a (nový)

3a. Zákazy opětovného vstupu, které již 
byly vydány, nebudou touto směrnicí 
dotčeny.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 písmeno ga) nové

(ga) „nebezpečím skrývání se před 
spravedlností“ se rozumí existence 
vážných důvodů domnívat se, že státní 
příslušník třetí země, který již podléhá 
rozhodnutí o návratu nebo rozhodnutí o 
vyhoštění, by se mohl skrývat před 
spravedlností. Rozhodnutí by mělo být 
založeno na objektivních kritériích 
vymezených vnitrostátním právem;
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Odůvodnění

Nebezpečí skrývání se před spravedlností je třeba definovat s cílem zabránit vzniku 
automatismu. S náležitou definicí nebude možné považovat každého státního příslušníka třetí 
země, který podléhá rozhodnutí o vyhoštění, za osobu, která by se mohla skrývat před 
spravedlností. Definice posiluje jasnost textu a jasně stanoví, že mají být dodrženy 
vnitrostátní normy.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 3 písmeno gb) (nové)

gb) „zařízením předběžné vazby“ se 
rozumí, že státní příslušníci třetích zemí, 
kteří podléhají rozhodnutí o vyhoštění, 
jsou drženi v prostorách oddělených od 
vězení, s cílem zabránit jim ve skrývání se 
před spravedlností po dobu přípravy jejich 
vyhoštění;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 14
Čl. 3 písmeno gc) (nové)

gc) „přítomností v tranzitním pásmu nebo 
v hraničním pásmu“ se rozumí vstup na 
území členského státu ve fyzickém smyslu, 
aniž by nezbytně muselo být překročeno 
stanoviště hraniční kontroly. 

Odůvodnění

Tranzitní pásma existují, přestože prozatím nejsou podrobně definována právem ES. Je 
nezbytné doplnit definici, aby se ujasnilo, čím jsou, kde začínají a končí. S touto definicií 
nebude možné odkazovat na jakékoli území jako na tranzitní pásmo, aniž by této definici 
odpovídalo. Zpravodaj považuje za velký krok kupředu mít definici, která je právně závazná a 
zavazuje členské státy k tomu, aby se státními příslušníky třetích zemí zacházely spravedlivě.

Pozměňovací návrh 15
Článek 5

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

souladu s článkem 8 Evropské úmluvy o 
lidských právech náležitě uváží povahu a 
pevnost příbuzenských vztahů státního 
příslušníka třetí země, délku jeho pobytu 
ve členském státě, kulturní a sociální pouta 
k zemi původu a skutečnost, zda má 
rodinu. Uváží také zájem dítěte podle 
Úmluvy OSN o právech dítěte z roku 1989.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 1a (nový)

Nezletilé osoby bez doprovodu obvykle 
nebudou vyhoštěny nebo zadržovány. 
Tento článek se nevztahuje na odsouzené 
pachatele trestných činů.
Ten

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 odst. 2

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

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

Odůvodnění

Původní text stanovíí pouze omezení v délce čtyř týdnů. To znamená, že by bylo možné mít na 
dobrovolný návrat pouze jeden den. Zpravodaj považuje za nezbytné tuto lhůtu prodloužit. 
Řízení a přípravy, než dojde k rozhodnutí o dobrovolném opuštění země, vyžadují čas. Proto 
jsou čtyři týdny uvedeny jako obecné pravidlo. Tak mají členské státy nejen povinnost zaručit 
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obvyklé čtyři týdny, ale také spravedlivou lhůtu, během níž je možná připravit se  na 
dobrovolný návrat.  

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 odst. 2

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

2. V rozhodnutí o návratu se poskytne 
přiměřená lhůta k dobrovolnému opuštění 
území v délce až čtyř týdnů, jestliže žádné 
důvody nezavdávají příčinu k domněnce, 
že by se dotčená osoba během této lhůty 
mohla skrývat před spravedlností. Některé 
povinnosti zaměřené na předcházení 
nebezpečí skrývání se před spravedlností, 
jako pravidelné hlášení orgánům, složení 
finanční záruky, předložení dokladů nebo 
povinnosti pobývat na určitém místě, lze 
uložit po dobu uvedené lhůty. Aby byl 
zaručen úspěšný návrat, poskytnou 
členské státy materiální pomoc a 
poradenství v návaznosti na rozhodnutí 
přijaté v souladu s vnitrostátním právem a 
s ohledem na jednotlivé případy.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 6 odst. 3

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 5

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

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



PE 374.321v01-00 12/21 PR\619543CS.doc

CS

již bylo vydáno, zruší se. již bylo vydáno, zruší se. Členské státy 
každé takové zrušení oznámí 
prostřednictvím vzájemného 
informačního systému, který je stanoven 
rozhodnutím Rady …/…/ES o zavedení 
vzájemného informačního postupu 
týkajícího se opatření členských států 
v oblasti azylu a přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 5 pododstavec 1a (nový)

Pokud členský stát státnímu příslušníkovi 
třetí země povolení udělí, bude platné 
pouze na území tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 6 odst. 5 pododstavec 1b (nový)

Členské státy budou taková rozhodnutí 
vydávat pouze na individuálním základě a 
zdrží se přijímání rozsáhlých 
horizontálních registračních opatření.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 7 odst. 1

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

1. Členské státy vydají rozhodnutí o 
vyhoštění státního příslušníka třetí země, 
pro kterého platí rozhodnutí o návratu 
tehdy,  jestliže příslušný administrativní 
nebo soudní orgán má v souladu 
s vnitrostátním právem objektivní důvody 
se domnívat, že by se dotčená osoba 
mohla skrývat před spravedlností, nebo 
jestliže existuje ohrožení veřejné 
bezpečnosti nebo jestliže povinnost návratu 
nebyla splněna během lhůty pro 
dobrovolné opuštění území poskytnuté 
podle čl. 6 odst. 2.



PR\619543CS.doc 13/21 PE 374.321v01-00

CS

Odůvodnění

Na rozdíl od původního znění je nyní třeba, aby příslušný orgán potvrdil, že existuje 
nebezpečí skrývání se před spravedlností. Zpravodaj považuje za nezbytné, aby rozhodnutí, 
které má tak výrazný dopad, přijal příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 3

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

3. Členský stát může spolu s rozhodnutím 
o návratu vydat rozhodnutí o vyhoštění
týkající se státního příslušníka třetí země, 
který podléhá rozhodnutí o návratu. 
Pokud členský stát poskytl lhůtu pro 
dobrovolné opuštění úzěmí v souladu s čl. 
6 odst. 2, může být rozhodnutí o vyhoštění 
vykonáno až po uplynutí této lhůty.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 7 odst. 3a (nový)

3a. Členský stát, který se nerozhodl pro 
postup stanovený ve výše uvedeném 
odstavci 3, vydá rozhodnutí o vyhoštění 

jako oddělený právní akt nebo rozhodnutí.

Odůvodnění

Je zachováno řízení ve dvou fázích. Stále lze uvažovat o možnosti provedení v jedné fázi, zde 
se však neodráží zásada, že obvykle by měla být poskytnuta lhůta pro dobrovolné opuštění 
území.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 2

Rozhodnutí o návratu mohou obsahovat 
zákaz opětovného vstupu.

Rozhodnutí o návratu mohou obsahovat 
zákaz opětovného vstupu vydaný pro každý 
jednotlivý případ příslušným soudním 
nebo administrativním orgánem.

Pozměňovací návrh 27
Článek 9 odst. 1 pododstavec 2a (nový)
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Členské státy zahrnou tyto informace do 
Schengenského informačního systému a 
do Vízového informačního systému.

Pozměňovací návrh 28
Článek 9 odst. 3 písmeno c (nové)

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 29
Čl. 9 odst. 5a (nový)

5a) V případě humanitární katastrofy 
může být zákaz opětovného vstupu zrušen 
ve vztahu ke skupině osob nebo k regionu 
podle rozhodnutí Rady v této věci.

Odůvodnění

V případě humanitární katastrofy je jasné, že uplatnění postupu pro zrušení opětovného 
vstupu trvá příliš dlouho a není vhodné. Pokud tedy Rada stanoví, že nastal případ 
humanitární katastrofy, je zákaz opětovného vstupu zrušen automaticky.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 10 odst. 1

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

1. Jestliže členské státy musí použít
donucovací opatření při výkonu vyhoštění 
státního příslušníka třetí země, který při 
vyhoštění klade odpor, jsou tato opatření 
přiměřená a nepřekročí úměrnou míru.
V nejlepším zájmu státních příslušníků
třetí země, kteří mají být vyhoštěni, a 
úředníků bezpečnosti, kteří vyhoštění 
provádějí, se tato donucovací opatření  
provedou v souladu se základními právy a 
za náležitého respektování důstojnosti 
dotčeného státního příslušníka třetí země.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 10 odst. 2a (nový)
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2a. Členské státy zajistí, že se na řízení o 
vyhoštění budou podílet příslušné 
mezinárodní a nevládní organizace 
s cílem zaručit náležité právní řízení.

Odůvodnění

Je nezbytné zapojit nevládní organizace do celkového procesu řízení o návratu. S cílem 
zaručit náležité řízení a v nejlepším zájmu vrácené osoby.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 11 odst. 1 pododstavec 2

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

Členské státy zajistí, aby se v rozhodnutí 
uvedly věcné i právní důvody v takovém 
jazyce, aby dotčený státní příslušník třetí 
země mohl podle oprávněných 
předpokladů rozumět a aby státní 
příslušník třetí země byl písemně 
informován o dostupných opravných 
prostředcích.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 12 odst. 3

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

3. Členské státy zajistí, aby dotčený státní 
příslušník třetí země měl možnost získat 
právní radu, právní zastoupení a jazykovou 
pomoc. Právní pomoc je dostupná tomu, 
komu chybí dostatečné prostředky 
v souladu s článkem 3 směrnice 
2002/8/ES.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 13 odst. 2

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

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

Pozměňovací návrh 35
Čl. 14 odst. 1

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

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

Pozměňovací návrh 36
Čl. 14 odst. 2

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

2. Rozhodnutí o předběžné vazbě vydají 
soudní orgány. V naléhavých případech je 
mohou vydat správní orgány, přičemž v 
takovém případě rozhodnutí o předběžné 
vazbě soudní orgány potvrdí nejlépe do 48 
hodin a nejpozději do 72 hodin od výkonu 
předběžné vazby.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 14 odst. 4

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

4. Soudní orgány mohou předběžnou vazbu 
prodloužit nejvýše na dobu dvanácti 
měsíců, aniž by byla dotčena možnost 
stanovení kratších lhůt.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pro dobu předběžné vazby existují na vnitrostátní úrovni různá omezení 
nebo neexistují žádná omezení, zpravodaj považuje za velký úspěch prosadit právně závazné 
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maximum, ačkoli bude vždy možné stanovit kratší lhůtu.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 14 odst. 4a (nový)

4a. Předběžná vazba bude ukončena, 
pokud je nepravděpodobné, že rozhodnutí 
o návratu bude vykonáno v příslušném 
časovém horizontu z důvodů, které nejsou 
zaviněny státním příslušníkem třetí země, 
který podléhá rozhodnutí o vrácení.

Pozměňovací návrh
Čl. 15 odst. 1

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

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

Pozměňovací návrh40
Čl. 15 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy zajistí, že podmínky 
pobytu státních příslušníků třetí země 
v předběžné vazbě nebudou méně příznivé 
než podmínky stanovené v článcích 8 až 
10, 15 a 17 až 20 směrnice 2003/9/ES. 

Odůvodnění

Toto je dodatečné ochranné opatření zaručující mimo jiné právo na celistvost rodiny. Je 
zaručeno právo na lékařskou péči a také právo na vzdělání pro děti. Právo na školní 
docházku a vzdělání je zaručeno a podrobně popsáno v uvedené směrnici. Ochrana 
zranitelných osob je v této směrnici zaručena a rozpracována. Zpravodaj považuje za 
nezbytné doplnit tyto podrobné záruky s cílem zajistit a poskytnout jasnou ochranu a práva 
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státnímu příslušníkovi třetí země, který má být vrácen. Je také zahrnuto, že o oběti mučení se 
pečuje a náležitě se s nimi zachází. S cílem zajistit, aby byl brán v úvahu a zaručen prospěch 
vrácené osoby, považuje zpravodaj za nezbytné jednotlivě uvéstt tyto články.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 15 odst. 3

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

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení 
zranitelných osob. Nezletilé osoby bez 
doprovodu jsou od dospělých osob 
odloučeny, ledaže se má zato, že odloučení 
není v zájmu dítěte. V případě odloučení 
budou nezletilé osoby bez doprovodu 
umístěny v dětském domově.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 15 odst. 4

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

4. Členské státy zajistí, aby dotčené 
mezinárodní a nevládní organizace měly 
zaručen přístup za účelem navštěvovat
zařízení pro předběžnou vazbu s cílem 
posuzovat přiměřenost podmínek 
předběžné vazby.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 15 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy na vnitrostátní úrovni 
definují a publikují minimální normy pro 
společná pravidla týkající se postupu ve 
střediscích pro předběžnou vazbu.

Pozměňovací návrh 44
Kapitola Va název (nový)

Kapitola V a
VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO 
NÁVRAT
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Pozměňovací návrh 45
Čl. 16a (nový)

Článek 16 a
Zřízení funkce veřejného ochránce práv 

Evropského parlamentu pro návrat
1. Za účelem zajistit úspěšný návrat při 
plném dodržování lidských práv bude 
zřízena funkce veřejného ochránce práv 
Evropského parlamentu pro návrat. 
2. Veřejný ochránce práv Evropského 
parlamentu pro návrat bude mít tato 
práva a úkoly:
a) provádět v kteroukoli dobu neohlášené 
kontroly;
b) shromažďovat zprávy, které mu budou 
předkládány o společných vyhoštěních;
c) kdykoli žádat členské státy o informace 
či objasnění ohledně procesu návratu.

Odůvodnění

Veřejný ochránce práv EP bude v procesu návratu plnoprávným a silným partnerem. Jeho 
úkoly a pravomoci mu umožní řešit případné starosti, stížnosti a otázky, které mohou nastat 
v procesu návratu nebo v souvislosti s ním.  Mohou se na něj obracet všichni činitelé zapojení 
do procesu návratu, nevládní organizace stejně jako politické orgány a vrácená osoba.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise předložila Evropskému parlamentu návrh na celoevropsky jednotné harmonizované 
navracení státních příslušníků třetích států, kteří zde nelegálně pobývají. Evropský parlament 
u tohoto návrhu společné směrnice týkající se navracení poprvé provádí spolurozhodování. 
Zpravodaj uznává obtížnou povahu této věci a je si zcela vědom, jak je těžké nalézt jednotné 
rámcové podmínky týkající se vyhoštění nelegálních přistěhovalců. 

Je skutečností, že v Evropě žijí milióny nelegálních přistěhovalců. Život v ilegalitě je moderní 
formou otroctví, proto je třeba s ním skoncovat. Nelegální přistěhovalci například nemají 
žádný přístup k systémům zdravotnictví a nemohou svá práva vymáhat před soudem. Tak 
musí například přijímat nedůstojné pracovní podmínky. Nelegální přistěhovalci jsou mlčky 
tolerováni, protože je jich třeba na pracovním trhu, aniž by jim na konci jejich pracovního 
života vznikal nárok na důchod, což je opět nehumánní pro postiženou osobu a zároveň to 
může být obrovská finanční výzva pro příslušný stát. Evropská politika se musí rozhodnout: 
Buď bude nelegálním přistěhovalcům uděleno legální povolení k pobytu, nebo budou vráceni 
do své vlasti. Je především v zájmu nelegálních přistěhovalců, aby se zbavili nelegálního 
postavení.

Směrnice objasňuje, že nelegální přistěhovalci musí opustit Evropu. Úkolem této směrnice 
přitom není stanovit protiprávnost, ale zajistit transparentní proces vrácení. Zároveň jsou 
postupy vrácení poprvé spojeny s minimálními normami s cílem zajistit důstojné zacházení. 
Zlepšuje se spolupráce na všech úrovních procesu vrácení mezi vnitrostátními orgány i mezi 
členskými státy. Tak se mimo jiné vytváří evropská přidaná hodnota.  Může být stanoven 
celoevropsky platný zákaz opětovného vstupu. To zvyšuje přidanou hodnotu pro silnou a 
jednotně vystupující Evropu. V centru činností je však priorita dobrovolného návratu. Členské 
státy musí vybudovat struktury, které dobrovolný návrat podpoří.

Cílem zpravodajových pozměňovacích návrhů bylo posílit úlohu Parlamentu jako správce 
lidských práv a humanity. Zpravodajovým cílem proto bylo dosáhnout humanitární úpravy 
procesu vrácení. A přitom vycházel také z norem stanovených v návrhu Komise. Proto 
zpravodaj ve svých pozměňovacích návrzích navrhuje definici tranzitních pásem. Tím má být 
ukončena svévolná definice a odstraněny oblasti, na něž se nevztahuje právo.

Maximální doba trvání předběžné vazby se omezuje na 12 měsíců. Členské státy však mohou 
zachovat kratší lhůtu, než je tato maximální délka. Při zacházení s nelegálními přistěhovalci, u 
předběžné vazby i při vrácení, musí členské státy definovat závazné minimální normy 
humanitárního postupu. To je v zájmu vyhošťovaných osob a zároveň to vede k právní jistotě 
pro úředníky, kteří vyhoštění provádějí. Odstraní se tak pro obě strany právní nejistota, která 
existuje v textu Komise. 

Nevládní organizace jsou posíleny ve své dozorovací funkci. Jsou v procesu vrácení vnímány 
jako partner a také jsou odpovídajícím způsobem zapojeny. Jejich postavení je posíleno 
daleko nad rámec textu Komise. V případě humanitární katastrofy může být zákaz 
opětovného vstupu zrušen pro určité regiony nebo skupiny osob.

Nelegální přistěhovalci, kteří sami nenesou vinu na neúspěšném postupu vrácení, například 
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když mateřská země nespolupracuje, nesmějí být zadrženi.
Podmínky pro vyhoštění se výrazně zlepšily. Tábory pro vyhoštění jsou jasně odlišeny od 
klasických vězení.

Dalším důležitým bodem pro zpravodaje bylo vyloučit kolektivní akce vrácení. Je jasně 
stanoveno, že rozhodnutí o vyhoštění musí vždy být učiněno na individuálním základě.

Zřizuje se funkce evropského ochránce práv Evropského parlamentu. Jeho úkoly jsou jasně 
definovány a je vybaven pravomocemi, díky nimž je v procesu vrácení rovnoprávným 
partnerem.

Aby bylo možné vyhovět cílům návrhu směrnice, musí praktické provádění zůstat v 
pravomoci vnitrostátních orgánů. Zpravodaj proto za podstatné zlepšení stávající situace 
považuje následující pozměňovací návrhy.

Bylo definováno nebezpečí skrývání se před spravedlností, jehož zjištění vede k předběžné 
vazbě. Pokud existuje ohrožení veřejné bezpečnosti, musí existovat možnost předběžné 
vazby. Evropský zákaz opětovného vstupu může být prodloužen, pokud nadále trvá ohrožení 
veřejné bezpečnosti. Evropský zákaz opětovného vstupu má smysl pouze tehdy, pokud o něm 
zasahuící orgány vědí. Proto se povinně stanoví uvedení v Schengenském informačním 
systému a ve Vízovém informačním systému. Slouží to jak vzájemné informovanosti 
členských států, tak usnadnění práce a praktickému zlepšení pro zapojené orgány.

Cílem a názvem směrnice je vrácení nelegálních přistěhovalců. Proto se navrhuje vyjmout  ze 
směrnice stávající postupy na hranicích. Při postupu na hranicích se jedná o otázku, zda někdo 
smí cestovat do dané země, znamená tedy v záporném případě zamítnutí, a nemá tudíž nic 
společného s vrácením.

Z uvedených důvodů a vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje jednotně harmonizovaný 
proces vrácení za přidanou hodnotu pro celou Evropu a pro všechny zúčastněné, podporuje 
návrh Komise na zavedení směrnice. Vytvoření společného právního rámce má smysl, aby 
bylo uvedených cílů dosaženo.
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