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Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro 
postupy v členských státech pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany 
(přepracování)
(KOM(2009)554 – 2009/0165(COD))

Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody 
přepracování právních aktů1 požaduje, aby poradní skupina složená z právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise projednala veškeré návrhy kodifikace předložené 
Komisí.

V příloze naleznete stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti se k tomuto znění hodlá vyjádřit na své schůzi ve dnech 27. -28. 
ledna 2010.

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.03.02, s. 1.
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Příloha

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 23. listopadu 2009

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro postupy
v členských státech pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany
KOM(2009)554 ze dne 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 29. 
října a 4. listopadu 2009 sešla pracovní skupina složená z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený 
Komisí.

Na těchto schůzích projednala pracovní skupina návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady, kterým se kodifikuje směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005
o minimálních normách pro postupy pro přiznávání a odnímání postavení uprchlíka a dospěla 
společnou dohodou k těmto závěrům.

1) Následující části textu kodifikovaného návrhu by měly být vyznačeny stínovým písmem, 
obecně používaným pro označování podstatných změn:

- v bodě 30 odůvodnění navržené nahrazení slov „za uprchlíka“ slovy „pro mezinárodní 
ochranu“;
- v čl. 13 odst. 4 slova „odst. 2 písm. b)“ a navržené vypuštění slov „a  písm. c) a odst. 3“;
- v čl. 21 odst. 1 návětí a v čl. 21 odst. 3 písm. a) navržené vypuštění slov „a 14“ a navržené 
doplnění slov „a 15“;
- v čl. 24 odst. 1 písm. a) navržené vložení článku 15 a navržené nahrazení článku 14 článkem 
16;
- v čl. 36 odst. 3 písm. b) navržené vypuštění čl. „32 odst. 2“ a navržené vložení čl. „35 odst. 
3“;
- v čl. 40 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) navržené doplnění slov „a 15“;
- v čl. 46 odst. 1 poslední věta „Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
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mezi těmito předpisy  a touto směrnicí“;
- v čl. 46 odst. 4 poslední slova „a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí".

2) V článku 50 by měla být znovu zavedena poslední slova článku 46 směrnice Rady 
2005/85/ES („v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství“).

Na základě posouzení návrhu dospěla poradní skupina k jednomyslnému závěru, že daný 
návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny v návrhu 
nebo v připojeném stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde
o nezměněná ustanovení dřívějšího aktu s těmito podstatnými změnami, je návrh jejich 
prostou kodifikací, která nijak nemění jejich podstatu.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


