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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 smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch 
a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
majú nelegálny pobyt
(KOM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0391)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 63 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0266/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a stanovisko Výboru pre zahraničné 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 -1 (nové)

(-1) Európska rada na svojom zasadnutí 
v Tampere, ktoré sa uskutočnilo v októbri 
1999, vytvorila koherentný prístup 
v oblasti prisťahovalectva a azylu, ktorý 
sa venuje aj otázkam vytvorenia 
spoločného azylového systému, politiky 
legálneho prisťahovalectva a boja proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie -1 a (nové)

(-1a) V súvislosti s uľahčením procesu 
návratu sa zdôrazňuje potreba 
uzatvorenia bilaterálnych 
a multilaterálnych readmisných dohôd 
medzi EÚ a tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2 a (nové)

(2a) Medzinárodná spolupráca 
s krajinami pôvodu vo všetkých etapách 
procesu návratu je základným 
predpokladom dosiahnutia trvalo 
udržateľného návratu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 2 b (nové)

(2b) Spolupráca medzi inštitúciami 
aktívnych na všetkých úrovniach procesu 
návratu, ako aj výmena a podpora 
osvedčených postupov by mali byť 
súčasťou uplatňovania tejto smernice 
a zabezpečiť európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6 a (nové)

(6a) V súlade s právom na nevyhostenie, 
ktoré je zakotvené v článku 3 Európskeho 
dohovoru o ľudských právach, nie je 
možné vynútiť návrat, ak by daný štátny 
príslušník tretej krajiny tak bol vystavený 
mučeniu alebo neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestu.

Odôvodnenie

Právo na nevyhostenie je najsilnejším právnym záväzným bezpečnostným opatrením. Je už 
zakotvené v článku 6 ods. 4 návrhu. Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné, aby sa 
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v odôvodneniach toto právo zdôraznilo aj ako základná zásada tejto smernice, ktorá 
zabezpečuje to, že nikto nebude vystavený mučeniu ani neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu, ani trestu v krajine návratu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 8 a (nové)

(8a) Členské štáty, ktoré legalizujú pobyt 
štátnych príslušníkov tretích krajín na 
svojom území, by mali tieto informácie 
začleniť do schengenského informačného 
systému.

Odôvodnenie
Informácie zapísané do Schengenského informačného systému (SIS), ktoré sa týkajú 
mimoriadnej situácie štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa mali odstrániť, ak členský štát 
zabezpečí právne postavenie danej osoby. Spravodajca sa domnieva, že je to nevyhnutné na 
ochranu štátnych príslušníkov tretej krajiny v prípade ich zatknutia alebo vypočúvania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 8 b (nové)

(8b) V prípade, že vnútroštátne orgány 
nedokážu určiť krajinu pôvodu štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa má 
vyhostiť, je nevyhnutné, aby sa osobitná 
pozornosť venovala dodržiavaniu 
humanitárnych bezpečnostných opatrení, 
ktoré sú uvedené v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10a) Členské štáty by mali v súlade 
s článkom 4 protokolu 4 k Európskej 
charte ľudských práv prijať opatrenia na 
zabezpečenie kontroly hromadného 
vyhostenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dodatočným objasňujúcim opatrením, ktoré jasne 
stanovuje, že hromadné vyhostenie nie je možné a že sa v rámci tejto smernice považuje za 
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nezákonné. Je nevyhnutné, aby sa v každom prípade prijalo rozhodnutie o návrate 
individuálne. Všetky prípady sa vyhodnocujú samostatne a spoločné lety bez individuálnych
rozhodnutí v prípade každej osoby sa považujú za nezákonné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 11 a (nové)

(11a) Mali by sa zvážiť všetky možnosti 
zabezpečenia perspektívy alebo 
zmysluplnej činnosti pre dočasne 
zadržiavaného štátneho príslušníka tretej 
krajiny.

Odôvodnenie

V záujme navrátilca sa považuje za rozumné, aby mu bola poskytnutá možnosť využiť čas 
strávený v dočasnej väzbe na vzdelávanie, užitočnú prácu alebo na vykonávanie akéhokoľvek 
iného druhu činnosti. Toto ustanovenie je tiež významné z hľadiska zníženia miery agresie, 
ako aj zvýšenia možnosti úspešného návratu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 2

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú uplatňovať túto smernicu na 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
majú zamietnutý vstup do tranzitného 
pásma členského štátu. Zabezpečia však, 
aby zaobchádzanie a úroveň ochrany 
týchto štátnych príslušníkov tretích krajín 
neboli menej priaznivé ako je uvedené 
v článkoch 8, 10, 13 a 15.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
nebudú uplatňovať túto smernicu na 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
majú zamietnutý vstup cez hranice alebo
do tranzitného pásma členského štátu 
v súlade s článkom 35 smernice 
2005/85/ES. Zabezpečia však, aby 
zaobchádzanie a úroveň ochrany týchto 
štátnych príslušníkov tretích krajín neboli 
menej priaznivé ako je uvedené v článkoch 
8, 10, 13 a 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 2 odsek 3 a (nové)

3a. Táto smernica sa nevzťahuje na už 
vydané zákazy opätovného vstupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Článok 3 bod (g a) (nový)

(ga) „riziko úteku“ znamená existenciu 
vážnych dôvodov, na základe ktorých je 
možné sa domnievať, že štátny príslušník 
tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje 
rozhodnutie o vrátení alebo vyhostení, by 
mohol utiecť. Toto rozhodnutie by sa 
malo opierať o objektívne kritériá 
stanovené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi;

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť vytvoreniu automatizmu je nevyhnutné, aby sa presne vymedzil pojem 
„riziko úteku“. Správne vymedzenie pojmu zabráni tomu, aby sa ku každému štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje príkaz na vyhostenie, pristupovalo ako 
k osobe, ktorá by mohla utiecť. Toto vymedzeniu pojmu zvyšuje zrozumiteľnosť textu a jasne 
stanovuje, že je možné dodržiavať vnútroštátne normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 bod (g b) (nový)

(gb) „zariadenia dočasnej väzby“ 
znamenajú zadržiavanie vo väzbe štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa 
vzťahuje príkaz na vyhostenie, 
v priestoroch oddelených od priestorov 
väznice s cieľom zabrániť im v úteku 
počas prípravy ich vyhostenia;

Odôvodnenie

Objasnenie skutočnosti, že štátny príslušník tretej krajiny môže byť vzatý do väzenského 
zariadenia. Je však nevyhnutné, aby sa zabezpečilo jeho permanentné oddelenie od bežných 
väzňov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 bod (g c) (nový)

(gc) „prítomnosť v tranzitnom alebo 
hraničnom pásme“ znamená fyzický vstup 
na územie členského štátu bez toho, aby 
k takémuto prechodu muselo nevyhnutne 
dôjsť v mieste hraničnej kontroly. 
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Odôvodnenie

Tranzitné pásma existujú aj napriek tomu, že ich právne predpisy ES zatiaľ podrobnejšie 
nedefinujú. Na jasné stanovenie, čo tieto pásma sú, kde sa začínajú a končia, je nevyhnutné 
pridať vymedzenie pojmu. Na základe tohto vymedzenia nebude možné hovoriť o žiadnom 
území, ktoré nespadá do rámca tejto definície, ako o tranzitnom pásme. Spravodajca sa 
domnieva, že vymedzenie pojmu, ktoré je právne záväzné a ktoré zaväzuje členské štáty, aby 
spravodlivo zaobchádzali s prichádzajúcimi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, predstavuje 
veľký krok vpred.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5

Pri vykonávaní tejto smernice členské štáty 
zoberú náležite do úvahy povahu a jednotu 
rodinných vzťahov štátneho príslušníka 
tretej krajiny, dĺžku trvania jeho pobytu 
v členskom štáte a dĺžku trvania rodiny, 
kultúrne a sociálne väzby s krajinou jeho 
pôvodu. Zoberú tiež do úvahy najlepšie 
záujmy dieťaťa v súlade s Dohovorom 
OSN o právach dieťaťa z roku 1989.

Pri vykonávaní tejto smernice v súlade 
s článkom 8 Európskeho dohovoru 
o ľudských právach členské štáty zoberú 
náležite do úvahy povahu a jednotu 
rodinných vzťahov štátneho príslušníka 
tretej krajiny, dĺžku trvania jeho pobytu 
v členskom štáte a dĺžku trvania rodiny, 
kultúrne a sociálne väzby s krajinou jeho 
pôvodu. Zoberú tiež do úvahy najlepšie 
záujmy dieťaťa v súlade s Dohovorom 
OSN o právach dieťaťa z roku 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 1 a (nový)

Neplnoleté osoby bez sprievodu by 
vo všeobecnosti nemali byť vyhostené ani 
zadržiavané.
Tento článok sa nevzťahuje na osoby 
odsúdené za trestné činy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 2

2. Rozhodnutie o návrate osoby obsahuje
primeranú lehotu pre dobrovoľný odchod
do štyroch týždňov, pokiaľ neexistujú
dôvody domnievať sa, že dotknutá osoba 
by mohla ujsť počas tejto lehoty. Počas 
tejto lehoty môžu byť uložené určité 

2. Rozhodnutie o návrate osoby zabezpečí
primeranú lehotu štyroch týždňov pre 
dobrovoľný návrat , pokiaľ príslušné 
administratívne alebo súdne orgány 
nemajú objektívne dôvody domnievať sa, 
že dotknutá osoba by mohla ujsť počas 
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povinnosti s cieľom vyhnúť sa riziku 
úteku, ako napríklad pravidelné hlásenie sa 
úradom, zloženie finančnej zábezpeky, 
predloženie dokladov alebo povinnosť 
zostať na určenom mieste.

tejto lehoty, alebo že takáto osoba 
ohrozuje bezpečnosť verejnosti. Počas 
trvania tejto lehoty môžu byť uložené 
určité povinnosti s cieľom vyhnúť sa riziku 
úteku, ako napríklad pravidelné hlásenie sa 
úradom, zloženie finančnej zábezpeky, 
predloženie dokladov alebo povinnosť 
zostať na určenom mieste.

Odôvodnenie

V pôvodnom znení sa uvádza len obmedzenie na štyri týždne. To znamená, že je možné, že na 
dobrovoľný návrat môže byť k dispozícii iba jeden deň. Spravodajca sa domnieva, že je 
nevyhnutné, aby sa stanovila dlhšia lehota. Postupy a prípravy, ktoré predchádzajú prijatiu 
rozhodnutia o dobrovoľnom opustení krajiny, si vyžadujú čas. Z tohto dôvodu je lehota 
štyroch týždňov uvedená ako všeobecné pravidlo. Členský štát nie je preto zaviazaný len 
k tomu, aby obyčajne zabezpečil štyri týždne, ale aj k tomu, aby zabezpečil aj primerané 
obdobie, v rámci ktorého je možné vykonať prípravné práce súvisiace s dobrovoľným 
návratom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 odsek 2

2. Rozhodnutie o návrate osoby obsahuje 
primeranú lehotu pre dobrovoľný odchod 
do štyroch týždňov, pokiaľ neexistujú 
dôvody domnievať sa, že dotknutá osoba 
by mohla ujsť počas tejto lehoty. Počas 
tejto lehoty môžu byť uložené určité 
povinnosti s cieľom vyhnúť sa riziku 
úteku, ako napríklad pravidelné hlásenie sa 
úradom, zloženie finančnej zábezpeky, 
predloženie dokladov alebo povinnosť 
zostať na určenom mieste.

2. Rozhodnutie o návrate osoby obsahuje 
primeranú lehotu pre dobrovoľný odchod 
do štyroch týždňov, pokiaľ neexistujú 
dôvody domnievať sa, že dotknutá osoba 
by mohla ujsť počas tejto lehoty. Počas 
tejto lehoty môžu byť uložené určité 
povinnosti s cieľom vyhnúť sa riziku 
úteku, ako napríklad pravidelné hlásenie sa 
úradom, zloženie finančnej zábezpeky, 
predloženie dokladov alebo povinnosť 
zostať na určenom mieste. S cieľom 
zabezpečiť účinný návrat by členské štáty 
mali na základe jednotlivých prípadov 
zabezpečiť materiálnu pomoc 
a poradenstvo v nadväznosti na 
rozhodnutie prijaté v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 odsek 3
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3. Rozhodnutie o návrate osoby sa vydá 
ako samostatný akt alebo rozhodnutie 
alebo spoločne s rozhodnutím o vyhostení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6 odsek 5

5. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného súhlasu 
umožňujúceho právo na pobyt z 
humanitárnych dôvodov, dôvodov hodných 
osobitného zreteľa alebo iných dôvodov 
pre štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý má nelegálny pobyt na ich území.
V tomto prípade sa nevydá rozhodnutie 
o návrate osoby alebo, ak už bolo vydané 
takéto rozhodnutie o návrate osoby, zruší 
sa.

5. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného súhlasu 
umožňujúceho právo na pobyt z 
humanitárnych dôvodov, dôvodov hodných 
osobitného zreteľa alebo iných dôvodov 
pre štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý má nelegálny pobyt na ich území.
V tomto prípade sa nevydá rozhodnutie 
o návrate osoby alebo, ak už bolo vydané 
takéto rozhodnutie o návrate osoby, zruší 
sa. Členské štáty by mali oznámiť každé 
takéto zrušenie prostredníctvom 
mechanizmu vzájomného informovania, 
ktoré je uvedené v rozhodnutí Rady 
.../.../ES o vytvorení postupu vzájomného 
informovania v súvislosti s opatreniami 
členských štátov v oblasti azylu 
a prisťahovalectva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odsek 5 pododsek 1 a (nový)

Ak členský štát udelí povolenie štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, toto povolenie 
je platné len na území tohto členského 
štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6 odsek 5 pododsek 1 b (nový)

Členské štáty vydávajú takéto rozhodnutia 
len individuálne a vyhýbajú sa prijímaniu 
rozsiahlych horizontálnych registračných 
opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 7 odsek 1

1. Ak existuje riziko úteku, alebo ak 
nebola splnená povinnosť návratu v rámci 
lehoty stanovenej pre dobrovoľný odchod 
udelenej v súlade s článkom 6 ods. 2, 
členské štáty vydajú rozhodnutie 
o vyhostení týkajúce sa štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý podlieha 
rozhodnutiu o návrate osoby.

1. Ak príslušný administratívny alebo 
súdny orgán v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi má objektívne dôvody 
domnievať sa, že dotknutá osoba by 
mohla utiecť, alebo ak je ohrozená 
bezpečnosť verejnosti, alebo ak nebola 
splnená povinnosť návratu v rámci lehoty 
stanovenej pre dobrovoľný odchod 
udelenej v súlade s článkom 6 ods. 2, 
členské štáty vydajú rozhodnutie 
o vyhostení týkajúce sa štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý podlieha 
rozhodnutiu o návrate osoby.

Odôvodnenie

Na rozdiel od pôvodnej verzie je teraz potrebné, aby príslušný orgán potvrdil, že existuje 
riziko úteku. Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné, aby tak závažné rozhodnutie 
prijímal príslušný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 7 odsek 3

3. Rozhodnutie o vyhostení sa vydá ako 
samostatný akt alebo rozhodnutie alebo 
spoločne s rozhodnutím o návrate osoby.

3. Členský štát môže spolu s rozhodnutím 
o návrate vydať rozhodnutie o vyhostení
v súvislosti so štátnym príslušníkom tretej 
krajiny, ktorý je predmetom rozhodnutia 
o návrate. Ak členský štát stanovil lehotu 
dobrovoľného odchodu v súlade 
s článkom 6 ods. 2, príkaz na vyhostenie 
je možné vykonať len po uplynutí danej 
lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 7 odsek 3 a (nový)

3a. Členský štát, ktorý nedodržiava postup 
stanovený v uvedenom odseku 3, vydá 
príkaz na vyhostenie ako samostatný akt 
alebo rozhodnutie.



PR\619543SK.doc PE 374.321v01-0014/22 PR\619543SK.doc

SK

Odôvodnenie

Dvojkrokový postup je zachovaný. Stále však existuje možnosť vykonať všetko v jednom kroku, 
neplatí tu však zásada, podľa ktorej by sa normálne mala stanoviť lehota dobrovoľného 
odchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 1 pododsek 2

Rozhodnutia o návrate osoby môžu 
obsahovať takýto zákaz opätovného 
vstupu.

Rozhodnutia o návrate osoby môžu 
obsahovať takýto zákaz opätovného vstupu
vydaný od prípadu k prípadu príslušným 
súdnym alebo administratívnym orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek 1 pododsek 2 a (nový)

Členské štáty začlenia tieto informácie do 
Schengenského informačného systému 
a do vízového informačného systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 3 bod (c)

(c) nahradil všetky náklady 
predchádzajúceho konania o jeho 
návrate.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 odsek 5 a (nový)

(5a) V prípade humanitárnej katastrofy je 
možné zrušiť zákaz opätovného vstupu 
pre skupinu osôb alebo región v súlade 
s rozhodnutím Rady za týmto účelom.

Odôvodnenie

V prípade humanitárnej katastrofy je zrejmé, že zrušenie zákazu opätovného vstupu trvá príliš 
dlho a je nerealizovateľné. Preto, ak Rada stanoví, že došlo k humanitárnej katastrofe, zákaz 
opätovného vstupu sa automaticky zruší.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 1

1. V prípade, že členské štáty používajú
donucovacie prostriedky na uskutočnenie 
vyhostenia štátneho príslušníka tretej 
krajiny, ktorý sa bráni vyhosteniu, takéto 
prostriedky musia byť proporcionálne 
a nesmú prekračovať primerané donútenie.
Realizujú sa v súlade so základnými 
právami a rešpektujú dôstojnosť 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny.

1. V prípade, že členské štáty musia použiť
donucovacie prostriedky na uskutočnenie 
vyhostenia štátneho príslušníka tretej 
krajiny, ktorý sa bráni vyhosteniu, takéto 
prostriedky musia byť proporcionálne 
a nesmú prekračovať primerané donútenie. 
V najlepšom záujme štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sú vyhostení, ak aj 
bezpečnostných úradníkov, ktorí riadia
činnosti súvisiace s vyhostením, sa takéto 
donucovacie opatrenia realizujú v súlade 
so základnými právami a rešpektujú 
dôstojnosť dotknutého štátneho príslušníka 
tretej krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 10 odsek 2 a (nový)

2a. Členské štáty zabezpečia účasť 
príslušných medzinárodných 
a mimovládnych organizácií na 
činnostiach spojených s vyhostením, 
s cieľom zabezpečiť primeraný právny 
postup.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa do celkového procesu procesu návratu zapojili mimovládne 
organizácie. S cieľom zabezpečiť primeraný postup a v najlepšom záujme navrátilca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 11 odsek 1 pododsek 2

Členské štáty zabezpečia, aby v rozhodnutí 
boli uvedené vecné a právne dôvody 
a dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
bol informovaný o opravných 
prostriedkoch v písomnej forme.

Členské štáty zabezpečia, aby v rozhodnutí 
a/alebo príkaze boli uvedené vecné 
a právne dôvody v jazyku, v prípade 
ktorého sa predpokladá, že by mu
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
mohol rozumieť, a aby štátny príslušník 
tretej krajiny bol informovaný o opravných 
prostriedkoch v písomnej forme.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 12 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny mal 
možnosť získať právnu radu, právne 
zastúpenie a, ak je to potrebné, jazykovú 
pomoc. Právna pomoc sa poskytuje
osobám, ktoré nemajú dostatočné 
prostriedky v prípade, ak je táto pomoc 
potrebná na zabezpečenie účinného 
prístupu k spravodlivosti.

3. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny mal 
možnosť získať právnu radu, právne 
zastúpenie a jazykovú pomoc. Právna 
pomoc je dostupná osobám, ktoré nemajú 
dostatočné prostriedky v súlade s článkom 
3 smernice 2002/8/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 13 odsek 2

2. Členské štáty poskytnú osobám 
uvedeným v odseku 1 písomné potvrdenie, 
že odklad rozhodnutia o návrate osoby bol 
odložený na určitú dobu, alebo rozhodnutie 
o vyhostení sa dočasne nevykoná.

2. Členské štáty poskytnú osobám 
uvedeným v odseku 1 písomné potvrdenie 
v jazyku, v prípade ktorého sa 
predpokladá, že mu budú rozumieť, že 
odklad rozhodnutia o návrate osoby bol 
odložený na určitú dobu, alebo rozhodnutie 
o vyhostení sa dočasne nevykoná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 14 odsek 1

1. Ak sú vážne dôvody domnievať sa, že 
existuje riziko úteku, a ak by nebolo 
dostatočné uplatniť slabšie donucovacie 
prostriedky, ako napríklad pravidelné 
hlásenie sa úradom, zloženie finančnej 
zábezpeky, odovzdanie dokladov, 
povinnosť zostať na určenom mieste alebo 
iné opatrenia na zabránenie tomuto riziku, 
členské štáty zaistia štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý je, alebo bude 
subjektom rozhodnutia o vyhostení alebo 
rozhodnutia o návrate osoby.

1. Ak sú vážne dôvody domnievať sa, že 
existuje riziko úteku alebo ohrozenia 
verejnej bezpečnosti, a ak by nebolo 
dostatočné uplatniť slabšie donucovacie 
prostriedky, ako napríklad pravidelné 
hlásenie sa úradom, zloženie finančnej 
zábezpeky, odovzdanie dokladov, 
povinnosť zostať na určenom mieste alebo 
iné opatrenia na zabránenie tomuto riziku, 
členské štáty zaistia štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý je, alebo bude 
subjektom rozhodnutia o vyhostení alebo 
rozhodnutia o návrate osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 14 odsek 2
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2. Rozhodnutia o zaistení vydávajú justičné 
orgány. V naliehavých prípadoch ich môžu 
vydať správne orgány. V takýchto 
prípadoch rozhodnutie o zaistení potvrdia 
justičné orgány do 72 hodín od začiatku 
zaistenia.

2. Rozhodnutia o zaistení vydávajú justičné 
orgány. V naliehavých prípadoch ich môžu 
vydať správne orgány. V takýchto 
prípadoch rozhodnutie o zaistení potvrdia 
justičné orgány najlepšie do 48 hodín 
a najneskôr do 72 hodín od začiatku 
zaistenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 14 odsek 4

4. Justičné orgány môžu predĺžiť dobu 
zaistenia na maximálne šesť mesiacov.

4. Justičné orgány môžu predĺžiť dobu 
zaistenia na maximálne šesť mesiacov bez 
toho, aby boli dotknuté kratšie lehoty.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že v prípade dobu dočasnej väzby existujú na vnútroštátnej úrovni rôzne 
obmedzenia, alebo neexistujú vôbec žiadne, spravodajca považuje za veľký úspech to, že sa 
stanoví právne záväzné maximálne obmedzenie, aj keď je možná kratšia doba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 14 odsek 4 a (nový)

4a. Dočasná väzba sa skončí, ak je 
nepravdepodobné, že sa rozhodnutie 
o návrate vykoná v primeranom čase 
z dôvodov, ktoré nie sú zapríčinené 
štátnym príslušníkom tretej krajiny, na 
ktorého sa vzťahuje rozhodnutie 
o návrate.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 15 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa so 
zaistenými štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín zaobchádzalo humánnym 
a dôstojným spôsobom pri rešpektovaní ich 
základných práv a v súlade 
s medzinárodným a vnútroštátnym právom.
Na požiadanie sa im bez prieťahov umožní 
nadviazať kontakt s právnymi zástupcami, 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa so 
zaistenými štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín zaobchádzalo humánnym 
a dôstojným spôsobom pri rešpektovaní ich 
základných práv a v súlade 
s medzinárodným a vnútroštátnym právom. 
Bez prieťahov sa im umožní nadviazať 
kontakt s právnymi zástupcami, členmi 
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členmi rodiny a príslušnými konzulárnymi 
úradmi, ako aj s relevantnými 
medzinárodnými a neziskovými 
organizáciami.

rodiny a príslušnými konzulárnymi úradmi, 
ako aj s relevantnými medzinárodnými 
a neziskovými organizáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 15 odsek 1 a (nový)

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
podmienky pobytu štátnych príslušníkov 
tretích krajín v dočasnej väzbe neboli 
menej priaznivé ako podmienky, ktoré sú 
uvedené v článkoch 8 až 10, 15 a 17 až 20 
smernice 2003/9/ES. 

Odôvodnenie

Toto je dodatočná ochrana, ktorá okrem iného zabezpečuje právo na jednotu rodiny. Je 
zaručené právo na lekársku starostlivosť, ako aj právo na vzdelanie detí. Právo na školskú 
dochádzku a vzdelávanie je zaručené a podrobne opísané v uvádzanej smernici. Ochrana 
zraniteľných osôb je v tejto smernici zaručená a rozpracovaná. Spravodajca sa domnieva, že 
je nevyhnutné, aby sa tieto podrobné záruky pridali s cieľom zabezpečiť a poskytnúť jasnú 
ochranu a práva štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa musí vrátiť. Okrem toho sa 
uvádza, že je zabezpečená starostlivosť o obete mučenia a že sa s nimi primerane. 
Spravodajca sa domnieva, že na zohľadnenie a zabezpečenie najlepšieho záujmu navrátilca je 
nevyhnutné, aby sa tieto články podrobne uviedli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 15 odsek 3

3. Osobitná pozornosť sa musí venovať 
postaveniu bezbranných osôb. Členské 
štáty zabezpečia, aby maloletí neboli 
zaistení v spoločných väzenských 
priestoroch. Nesprevádzaní maloletí sú 
oddelení od dospelých, pokiaľ nie je 
v najlepšom záujme dieťaťa, aby bolo 
umiestnené spolu s dospelými.

3. Osobitná pozornosť sa musí venovať 
postaveniu bezbranných osôb. 
Nesprevádzaní maloletí sú oddelení od 
dospelých, pokiaľ nie je v najlepšom 
záujme dieťaťa, aby bolo umiestnené spolu 
s dospelými. V prípade odlúčenia sa 
neplnoleté osoby bez sprievodu umiestnia 
do detského domova.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 15 odsek 4

4. Členské štáty zabezpečia, aby 4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné
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medzinárodné a neziskové organizácie 
mali možnosť navštevovať zariadenia 
určené na zaistenie s cieľom zhodnotiť 
primeranosť podmienok zaistenia. Takéto 
návštevy môžu podliehať súhlasu.

medzinárodné a neziskové organizácie 
mali zaručený prístup za účelom 
navštevovať zariadenia určené na zaistenie 
s cieľom zhodnotiť primeranosť 
podmienok zaistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 15 odsek 4 a (nový)

4a. Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 
určia a uverejnia minimálne normy 
v oblasti spoločných platných predpisov, 
ktoré sa týkajú postupov v zariadeniach 
dočasnej väzby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Kapitola V a názov (nový)

Kapitola V a
VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU PRE 
OTÁZKY SÚVISIACE S NÁVRATOM 

OSÔB

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 16 a (nový)

Článok 16 a
Vytvorenie funkcie verejného ochrancu 
práv Európskeho parlamentu pre otázky 

súvisiace s návratom osôb
1. Na zabezpečenie účinného návratu pri 
plnom dodržiavaní ľudských práv sa 
vytvorí funkcia verejného ochrancu práv 
Európskeho parlamentu pre otázky 
súvisiace s návratom osôb.
2. Verejný ochranca práv Európskeho 
parlamentu pre otázky súvisiace 
s návratom osôb má tieto práva 
a povinnosti:
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(a) vykonávať kedykoľvek neohlásené 
kontroly;
(b) zhromažďovať správy, ktoré mu budú 
predkladané a ktoré sa týkajú spoločných 
vyhostení;
(c) kedykoľvek požiadať členské štáty 
o informácie alebo objasnenie týkajúce sa 
procesu návratu.

Odôvodnenie

Verejný ochranca práv EP bude v rámci procesu návratu plnohodnotným a silným partnerom. 
Jeho úlohy a právomoci mu umožnia riešiť prípadné problémy, sťažnosti a otázky, ktoré môžu 
vzniknúť počas procesu návratu. Môžu sa naňho obracať všetky zúčastnené strany procesu 
návratu, mimovládne organizácie, ako aj zúčastnené politické orgány a navrátilec, ktorý je do 
tohto procesu zapojený.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila Európskemu parlamentu návrh spoločných európskych postupov v oblasti 
návratu štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom. Európsky parlament sa 
v súvislosti s týmto návrhom smernice o spoločnom postupe pri návrate po prvý raz zapojil do 
procesu spolurozhodovania. Váš spravodajca si je plne vedomý citlivej povahy tejto otázky, 
ako aj problému nájsť spoločný právny rámec pre návrat nelegálnych prisťahovalcov.

Je skutočnosťou, že v Európe žijú milióny nelegálnych prisťahovalcov. Život v ilegalite je 
modernou formou otroctva a musí preto byť zrušený. Nelegálni prisťahovalci nemajú 
napríklad žiadny prístup k zdravotníckym službám a nemôžu si svoje práva vymáhať na súde. 
Musia preto napríklad prijímať nedôstojné pracovné podmienky. Nelegálni prisťahovalci sú 
mlčky tolerovaní, pretože sú potrební na trhu práce bez toho, aby mali nárok na dôchodok po 
ukončení pracovného života, čo je jednak úplne nehumánne pre postihnuté osoby a jednak 
môže znamenať závažný finančný problém pre daný členský štát. Európski politici sa musia 
rozhodnúť, či sa bude nelegálnym prisťahovalcom poskytovať povolenie k pobytu, alebo 
budú všetci vrátení do svojej vlasti. Je predovšetkým v záujme nelegálnych prisťahovalcov, 
aby im bolo zabezpečené právne postavenie.

Smernica jasne stanovuje, že nelegálni prisťahovalci musia opustiť Európu. Úlohou tejto 
smernice nie je vytvoriť protiprávnosť, ale len zabezpečiť transparentný proces návratu. 
Postup návratu je na druhej strane po prvýkrát spojený s minimálnymi normami, aby sa 
zabezpečilo humánne zaobchádzanie. Zlepšila sa spolupráca na všetkých úrovniach procesu 
návratu medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi členskými štátmi. Okrem iného sa vytvorila 
európska pridaná hodnota. Návrh zavádza zákaz opätovného vstupu, ktorý je platný na celom 
území Európy. To zvyšuje hodnotu silnej a jednotnej Európy. Kľúčovou prioritou je však 
dobrovoľný návrat. Členské štáty musia vytvoriť štruktúry na podporu dobrovoľného návratu.

Jedným z cieľov pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil váš spravodajca, je 
posilniť úlohu Parlamentu ako bojovníka za ľudské práva a ľudskosť. Preto sa vynaložilo 
úsilie o vytvorenie humanitárnych procesov návratu, avšak nad rámec noriem stanovených 
v návrhu Komisie. Váš spravodajca preto vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 
navrhuje vymedzenie pojmu tranzitných pásiem. Takýmto spôsobom by sa malo zabrániť 
svojvoľným definíciám, ktoré by viedli k vytvoreniu právneho vákua.

Maximálna doba trvania dočasnej väzby je obmedzená na 12 mesiacov. Členské štáty však 
môžu zachovať kratšie ako maximálne doby. V rámci riešenia otázok spojených 
s nelegálnymi prisťahovalcami a v prípade dočasnej väzby, ako aj návratu, musia členské 
štáty stanoviť záväzné minimálne normy humanitárneho zaobchádzania. Je to v záujme 
vyhostených osôb a súčasne to vedie k právnej istote úradníkov, ktorí sa na vyhostení 
zúčastňujú. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh odstraňuje v prípade obidvoch strán nedostatky 
v oblasti právnej istoty, ktorá sa náchádza v texte Komisie.

Takisto došlo k posilneniu monitorovacej úlohy mimovládnych organizácií. Tieto organizácie 
sú v rámci procesu návratu vnímané ako partneri a sú aj primerane zapájané. Došlo 
k posilneniu ich postavenia ďaleko nad rámec textu Komisie. V prípade humanitárnej 
katastrofy je možné pre určité regióny alebo skupiny osôb zrušiť zákaz opätovného vstupu.
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Nelegálni prisťahovalci, ktorí nie sú zodpovední za neúspešný priebeh procesu návratu, napr. 
v prípade, ak ich krajiny pôvodu nespolupracuje, by nemali byť zadržiavaní. Výrazne sa 
zlepšili podmienky na vyhostenie. Strediská pre vyhostenie sa jasne oddelili od klasických 
väzenských zariadení. Spravodajca okrem iného považoval za dôležité vylúčiť hromadné 
vyhostenie. Jasne sa stanovuje, že opatrenia súvisiace s vyhostením sa musia vždy vykonávať 
na individuálnom základe.

Bola vytvorená funkcia verejného ochranu práv Európskeho parlamentu pre otázky súvisiace 
s návratom osôb. Jeho povinnosti sú jasne definované a boli mu pridelené právomoci, na 
základe ktorých sa v rámci procesu návratu stáva plnohodnotným partnerom.

Na dosiahnutie cieľov navrhovanej smernice je nevyhnutné, aby praktické uplatňovanie 
zostalo v právomoci vnútroštátnych orgánov. Spravodajca sa preto domnieva, že tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výrazne zlepšujú súčasnú situáciu.

Bolo jasne definované riziko úteku, ktorého zistenie vedie k dočasnej väzbe. Ak je ohrozená 
verejná bezpečnosť, musí existovať možnosť dočasnej väzby. Európsky zákaz opätovného 
vstupu je možné predĺžiť v prípade, ak naďalej pretrváva riziko ohrozenia verejnej 
bezpečnosti. Európsky zákaz opätovného vstupu má zmysel iba vtedy, ak sú dané orgány
o ňom upovedomené. Preto je nevyhnutné, aby sa zaznamenal do SIS a VIS. Takto sa 
zabezpečí nielen vzájomná výmena informácií medzi členskými štátmi, ale aj uľahčenie práce 
a praktické zlepšenie pre zúčastnené orgány.

Cieľom a názvom tejto smernice je návrat nelegálnych prisťahovalcov. Preto sa navrhuje, aby 
sa zo smernice vyňali súčasné postupy na hraniciach. Pri postupoch na hraniciach ide 
o stanovenie toho, či osoba môže alebo nemôže vstúpiť do danej krajiny. V prípade 
záporného rozhodnutia to teda znamená neprijatie, čo nemá s vrátením nič spoločné.

Vzhľadom na uvedené dôvody, ako aj na to, že spravodajca považuje spoločný 
harmonizovaný proces návratu za pridanú hodnotu pre celú Európu a pre všetky zúčastnené 
strany, spravodajca podporuje návrh Komisie na zavedenie tejto smernice. Vzhľadom na 
dosiahnutie navrhovaných cieľov má vytvorenie spoločného právneho rámca zmysel.
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