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Pozměňovací návrh 2
Cecilia Wikström

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozhodnutím Rady 2005/267/ES byla 
zřízena bezpečná webová informační a 
koordinační síť pro služby řízení migrace 
členských států (ICONet) pro výměnu 
informací o nedovolené migraci, 
nedovoleném vstupu a navracení 
neoprávněně pobývajících osob. Do 
výměny informací mají být zapojeny také 
sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví.

(Netýká se českého znění.)

Or. sv

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 3
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Styční úředníci pro přistěhovalectví 
shromažďují informace týkající se 
nedovoleného přistěhovalectví pro použití 
na operativní úrovni, na strategické úrovni 
nebo na obou úrovních. Tyto informace by 
mohly velmi přispět k činnostem agentury 
FRONTEX souvisejících s analýzou rizik a 
za tímto účelem by měla být zavedena užší 
spolupráce mezi styčnými úředníky pro 
přistěhovalectví a agenturou FRONTEX.

(Netýká se českého znění.)
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Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 4
Cecilia Wikström

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Styční úředníci pro přistěhovalectví 
shromažďují informace týkající se 
nedovoleného přistěhovalectví pro použití 
na operativní úrovni, na strategické úrovni 
nebo na obou úrovních. Tyto informace by 
mohly velmi přispět k činnostem agentury 
FRONTEX souvisejících s analýzou rizik a 
za tímto účelem by měla být zavedena užší 
spolupráce mezi styčnými úředníky pro 
přistěhovalectví a agenturou FRONTEX.

(Netýká se českého znění.)

Or. sv

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 5
Cecilia Wikström

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozhodnutím Evropského parlamentu a 
Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 
2007 se zřizuje Fond pro vnější hranice na 
období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013 jako součásti obecného programu 
Solidarita a řízení migračních toků s cílem 

(6) Rozhodnutím Evropského parlamentu a 
Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 
2007 se zřizuje Fond pro vnější hranice na 
období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013 jako součásti obecného programu 
Solidarita a řízení migračních toků s cílem 
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přispět k posílení prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a k uplatňování zásady 
solidarity mezi členskými státy. Dostupné 
zdroje tohoto fondu mohou být využity na 
zlepšení činností, které organizují 
konzulární a jiné služby členských států ve 
třetích zemích, a na posílení operativní 
schopnosti sítí styčných úředníků pro 
přistěhovalectví, čímž se zefektivní 
spolupráce mezi členskými státy 
prostřednictvím těchto sítí.

přispět k posílení prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva a k uplatňování zásady 
solidarity mezi členskými státy a vůči 
třetím zemím. Dostupné zdroje tohoto 
fondu mohou být využity na zlepšení 
činností, které organizují konzulární a jiné 
služby členských států ve třetích zemích, a 
na posílení operativní schopnosti sítí 
styčných úředníků pro přistěhovalectví, 
čímž se zefektivní spolupráce mezi 
členskými státy prostřednictvím těchto sítí.

Or. sv

Odůvodnění

Mluvíme-li v souvislosti s migrací o uplatňování zásady solidarity, je důležité zdůraznit, že 
tato zásada by neměla platit pouze mezi členskými státy, ale také vůči třetím zemím.

Pozměňovací návrh 6
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rada, Evropský parlament a Komise by 
měly být pravidelně informovány o 
činnostech sítí styčných úředníků pro 
přistěhovalectví v konkrétních regionech či 
zemích, jež jsou pro Evropskou unii 
mimořádně zajímavé, i o situaci v těchto 
regionech či zemích ve věcech 
souvisejících s nedovoleným 
přistěhovalectvím. Výběr konkrétních 
regionů či zemí, jež jsou pro Evropskou 
unii mimořádně zajímavé, by měl vycházet 
z objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýz rizik vypracovaných 
agenturou FRONTEX, a měly by 
odpovídat celkové politice vnějších vztahů 
EU.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 7
Cecilia Wikström

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rada, Evropský parlament a Komise by 
měly být pravidelně informovány o 
činnostech sítí styčných úředníků pro 
přistěhovalectví v konkrétních regionech či 
zemích, jež jsou pro Evropskou unii 
mimořádně zajímavé, i o situaci v těchto 
regionech či zemích ve věcech 
souvisejících s nedovoleným 
přistěhovalectvím. Výběr konkrétních 
regionů či zemí, jež jsou pro Evropskou 
unii mimořádně zajímavé, by měl vycházet 
z objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýz rizik vypracovaných 
agenturou FRONTEX, a měly by 
odpovídat celkové politice vnějších vztahů 
EU.

(Netýká se českého znění.)

Or. sv

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 8
Franziska Keller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Čl. 1 odst. 1 se mění takto:
„1. Pro účely tohoto nařízení se 
„styčným úředníkem pro 
přistěhovalectví“ rozumí zástupce 
členského státu vyslaný imigračním 
úřadem nebo jiným příslušným orgánem 
do zahraničí, aby navázal a udržoval 
styky s orgány hostitelské země s cílem 
přispět k předcházení příčinám nucené 
migrace a boji proti nim, dobrovolnému 
návratu migrantů a řízení legální 
migrace osob.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 2 – odst.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Čl. 2 odst. 2 se mění takto:
„2. Styční úředníci pro přistěhovalectví 
shromažďují informace pro použití na 
operativní úrovni, na strategické úrovni 
nebo na obou úrovních. Tyto informace 
se týkají zejména
- přílivu ilegálních přistěhovalců 
pocházejících z hostitelské země nebo jí 
procházejících,
- tras ilegálních přistěhovalců mířících 
na území členských států,
- způsobu provedení, včetně použitých 
dopravních prostředků, účasti 
zprostředkovatelů atd.,
- existence a činnosti zločineckých 
organizací zabývajících se 
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převaděčstvím,
- případů a událostí, které jsou nebo 
mohou být příčinou nového vývoje, 
pokud jde o přílivy ilegálních
přistěhovalců,
- metod používaných pro padělání nebo 
pozměňování dokladů totožnosti a 
cestovních dokladů,
- způsobů a prostředků pomoci orgánům 
v hostitelských zemích při předcházení 
tomu, aby přílivy ilegálních
přistěhovalců vznikaly na jejich území 
nebo těmito územími procházely,
- způsobů a prostředků usnadňování 
návratu a vracení ilegálních 
přistěhovalců do jejich zemí původu,
- právních předpisů a právní praxe 
vztahující se na výše uvedené záležitosti,
- informací předávaných 
prostřednictvím systému včasného 
varování,
- způsobů a metod, které mohou napomoci 
zahájit okamžitě humanitární akci 
v případě, že dojde k masovému příchodu 
migrantů na hranici,
- způsobů a metod k usnadnění legálního 
přistěhovalectví.“

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by se rovněž upozornit na to, že mezi úkoly a povinnosti styčných úředníků pro 
přistěhovalectví patří i problematika legálního přistěhovalectví, a to podle čl. 1 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh 10
Franziska Keller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 2 – odst.2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) Čl. 2 odst. 2 se mění takto:
„2. Styční úředníci pro přistěhovalectví 
shromažďují informace pro použití na 
operativní úrovni, na strategické úrovni 
nebo na obou úrovních. Tyto informace 
se týkají zejména
- přílivu ilegálních přistěhovalců 
pocházejících z hostitelské země nebo jí 
procházejících,
- tras ilegálních přistěhovalců mířících 
na území členských států,
- způsobu provedení, včetně použitých 
dopravních prostředků, účasti 
zprostředkovatelů atd.,
- existence a činnosti zločineckých 
organizací zabývajících se 
převaděčstvím,
- případů a událostí, které jsou nebo 
mohou být příčinou nového vývoje, 
pokud jde o přílivy ilegálních 
přistěhovalců,
- metod používaných pro padělání nebo 
pozměňování dokladů totožnosti a 
cestovních dokladů,
- způsobů a prostředků pomoci orgánům 
v hostitelských zemích při potírání příčin 
nucené migrace,
- způsobů a prostředků usnadňování 
návratu a vracení ilegálních 
přistěhovalců do jejich zemí původu,
- právních předpisů a právní praxe 
vztahující se na výše uvedené záležitosti,
- informací předávaných 
prostřednictvím systému včasného 
varování,
- informací o situaci v oblasti lidských 
práv v hostitelské zemi.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Franziska Keller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 3 – odst.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1c) Čl. 3 odst. 1 se mění takto:
„1. Členské státy se systematicky a
neprodleně vzájemně informují o 
případném vyslání styčných úředníků 
pro přistěhovalectví, včetně popisu jejich 
povinností, a uvědomí též Evropský 
parlament, Radu a Komisi. Komise zašle 
souhrn těchto informací Radě a 
členským státům.“

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Franziska Keller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 d (nový)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1d) Čl. 3 odst. 2 se mění takto:
„2. Každý členský stát rovněž informuje 
ostatní členské státy a také Evropský 
parlament o svých záměrech vyslat 
styčné úředníky pro přistěhovalectví do 
třetích zemí tak, aby bylo ostatním 
členským státům umožněno vyjádřit 
zájem o uzavření dohody o spolupráci s 
dotyčným členským státem o takovém 
vyslání podle článku 5.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vyměňují si informace a praktické 
zkušenosti, zejména na zasedáních a 
prostřednictvím sítě ICONet.

- vyměňují si informace a zkušenosti 
týkající se osvědčených postupů při 
potírání nedovoleného přistěhovalectví a 
potírání sítí obchodu s lidmi a rovněž 
způsobů a metod k zajištění toho, aby 
žadatelé o azyl měli přístup k příslušným 
postupům, a metod řízení legální migrace 
osob, zejména na zasedáních a 
prostřednictvím sítě ICONet.

Or. fr

Odůvodnění

Jeví se jako užitečné podrobně určit druh informací, které by se měly vyměňovat – zejména 
prostřednictvím sítě ICONet –, a také zajistit výměnu osvědčených postupů v rámci sítě 
styčných úředníků pro přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh 14
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 1 se doplňuje odrážka (8a), 
která zní:
„- uplatňují společnou informační 
politiku, jejímž záměrem je informovat 
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obyvatele v zemích původu o existenci 
legálních způsobů přistěhovalectví a
varovat je před nebezpečími plynoucími z 
nedovoleného přistěhovalectví a z činnosti 
sítí zabývajících se obchodem s lidmi.“

Or. fr

Odůvodnění

Zvyšování informovanosti místních obyvatel o rizicích, jež jsou spojena s obchodem s lidmi, a 
rizicích plynoucích z nedovoleného přistěhovalectví by se také mělo zařadit mezi klíčové 
prvky náplně práce styčných úředníků pro přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh 15
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zástupci Komise a agentury FRONTEX 
zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004 mají 
právo účastnit se zasedání organizovaných 
v rámci sítě styčných úředníků pro 
přistěhovalectví; vyžadují-li to však 
operativní důvody, mohou se zasedání 
konat i bez přítomnosti těchto zástupců. V 
případě potřeby mohou být též přizvány 
jiné orgány.

2. Zástupci Komise a agentury FRONTEX 
zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004 mají 
právo účastnit se zasedání organizovaných 
v rámci sítě styčných úředníků pro 
přistěhovalectví; vyžadují-li to však 
operativní důvody, mohou se zasedání 
konat i bez přítomnosti těchto zástupců. 
V případě potřeby mohou být též přizvány 
jiné orgány, které jsou podřízeny 
vnitrostátním správním orgánům 
odpovídajícím za řízení migračních toků.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být přesněji stanoveno, které orgány by skutečně měly být přizvány k účasti na 
zasedáních organizovaných v rámci sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví.



AM\795577CS.doc 13/20 PE430.622v01-00

CS

Pozměňovací návrh 16
Rui Tavares

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zástupci Komise a agentury FRONTEX 
zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004 mají 
právo účastnit se zasedání organizovaných 
v rámci sítě styčných úředníků pro 
přistěhovalectví; vyžadují-li to však 
operativní důvody, mohou se zasedání 
konat i bez přítomnosti těchto zástupců. V 
případě potřeby mohou být též přizvány 
jiné orgány.

2. Zástupci Komise a agentury FRONTEX 
zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004 a 
Evropského podpůrného úřadu pro otázky 
azylu (EASO) mají právo účastnit se 
zasedání organizovaných v rámci sítě 
styčných úředníků pro přistěhovalectví; 
vyžadují-li to však operativní důvody, 
mohou se zasedání konat i bez přítomnosti 
těchto zástupců. V případě potřeby mohou 
být též přizvány jiné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zástupci Komise a agentury FRONTEX 
zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004 mají 
právo účastnit se zasedání organizovaných 
v rámci sítě styčných úředníků pro 
přistěhovalectví; vyžadují-li to však 
operativní důvody, mohou se zasedání 
konat i bez přítomnosti těchto zástupců. V 
případě potřeby mohou být též přizvány 
jiné orgány.

2. Zástupci Komise a agentury FRONTEX 
zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004 a také 
mezinárodních nezávislých orgánů, jako 
např. Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR), mají právo účastnit 
se zasedání organizovaných v rámci sítě 
styčných úředníků pro přistěhovalectví; 
vyžadují-li to však operativní důvody, 
mohou se zasedání konat i bez přítomnosti 
těchto zástupců. V případě potřeby mohou 
být též přizvány jiné orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s 
nedovoleným přistěhovalectvím. Po 
konzultaci s členskými státy a Komise by 
měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, vycházet z 
objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýzy rizik vypracované 
agenturou FRONTEX, a odpovídat celkové 
politice vnějších vztahů EU.

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v těch regionech či 
zemích, v nichž je otázka migračních toků
pro Evropskou unii zvláště citlivá, i o 
situaci v těchto regionech či zemích ve 
věcech souvisejících s nedovoleným 
přistěhovalectvím. Po konzultaci s 
členskými státy a Komisí vychází výběr 
konkrétních regionů či zemí, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem mimořádného 
zájmu, z objektivních migračních 
ukazatelů, jako např. statistiky týkající se 
nedovolené migrace a analýzy rizik 
vypracované agenturou FRONTEX, a 
odpovídá celkové politice vnějších vztahů 
EU.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 19
Rui Tavares

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s 
nedovoleným přistěhovalectvím. Po 
konzultaci s členskými státy a Komise by 
měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, vycházet z 
objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýzy rizik vypracované 
agenturou FRONTEX, a odpovídá celkové 
politice vnějších vztahů EU.

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s 
nedovolenou migrací. Po konzultaci s 
členskými státy a Komisí vychází výběr 
konkrétních regionů či zemí, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem mimořádného 
zájmu, z objektivních migračních 
ukazatelů, jako např. statistiky 
vypracované agenturou FRONTEX a 
Evropským podpůrným úřadem pro 
otázky azylu, a zohlední celkovou politiku
vnějších vztahů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na konci každého pololetí vypracuje 1. Na konci každého pololetí vypracuje 
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členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s 
nedovoleným přistěhovalectvím. Po 
konzultaci s členskými státy a Komise by 
měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, vycházet z 
objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýzy rizik vypracované 
agenturou FRONTEX, a odpovídat celkové 
politice vnějších vztahů EU.

členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s legálním 
i nedovoleným přistěhovalectvím, včetně 
přístupu založeného na lidských právech.
Po konzultaci s členskými státy, 
Evropským parlamentem a Komisí vychází
výběr konkrétních regionů či zemí, jež jsou 
pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, z objektivních 
migračních ukazatelů, jako např. statistiky 
týkající se legální i nedovolené migrace, 
situace v oblasti lidských práv a analýzy 
rizik vypracované agenturou FRONTEX, a 
odpovídat celkové politice vnějších vztahů 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cecilia Wikström

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 

1. Na konci každého pololetí vypracuje 
členský stát, který předsedá Radě Evropské 
unie, nebo v případě, že tento členský stát 
není v zemi nebo regionu zastoupen, 
členský stát zastupující předsednictví pro 
Radu, Evropský parlament a Komisi 
zprávu o činnosti sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v konkrétních 
regionech či zemích, jež jsou pro 
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Evropskou unii předmětem zvláštního 
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s 
nedovoleným přistěhovalectvím. Po 
konzultaci s členskými státy a Komise by 
měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež 
jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, vycházet z 
objektivních migračních ukazatelů, jako 
např. statistiky týkající se nedovolené 
migrace a analýzy rizik vypracované 
agenturou FRONTEX, a odpovídat celkové 
politice vnějších vztahů EU.

Evropskou unii předmětem zvláštního
zájmu, i o situaci v těchto regionech či 
zemích ve věcech souvisejících s 
nedovoleným přistěhovalectvím. Po 
konzultaci s členskými státy a Komisí 
vychází výběr konkrétních regionů či zemí, 
jež jsou pro Evropskou unii předmětem 
mimořádného zájmu, z objektivních 
migračních ukazatelů, jako např. statistiky 
týkající se nedovoleného přistěhovalectví a 
analýzy rizik vypracované agenturou 
FRONTEX, a odpovídá celkové politice 
vnějších vztahů EU.

Or. sv

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise na základě výše uvedených 
zpráv každoročně předloží Radě a 
Evropskému parlamentu faktické shrnutí 
týkající se vývoje sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví.

3. Komise na základě výše uvedených 
zpráv každoročně předloží Radě a 
Evropskému parlamentu faktické shrnutí 
týkající se vývoje sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví a posouzení jejich 
činnosti, konkrétně pokud jde o ochranu a 
dodržování mezinárodních právních 
předpisů v oblasti lidských práv. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Emine Bozkurt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tyto zprávy představují hlavní způsob 
podávání informací pro přípravu výroční 
hodnotící zprávy Komise předkládané 
Evropskému parlamentu a Radě o 
současné situaci ve vybraných regionech 
a/nebo zemích v souladu s ustanoveními 
odstavce 1 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

 Má-li být možné posoudit efektivitu sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, je důležité, 
aby Rada a Evropský parlament měly k dispozici hodnocení fungování těchto sítí.

Pozměňovací návrh 24
Emine Bozkurt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 377/2004
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tyto hodnotící zprávy se zejména 
zaměřují na činnost sítí styčných úředníků 
pro přistěhovalectví v souvislosti 
s vývojem společné politiky v oblasti 
nedovoleného přistěhovalectví, 
převaděčství a obchodování s lidmi, 
vnějších hranic a navracení ilegálních 
přistěhovalců. Tyto zprávy navíc poskytují 
přehled o možných dopadech vyslání 
styčných úředníků pro přistěhovalectví na 
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počet žadatelů o azyl / žádostí o 
mezinárodní ochranu pocházejících z 
příslušných třetích zemí i přehled o počtu 
cestujících, jimž letecká společnost 
zamítla vstup na palubu na letišti, kde tito 
úředníci působí.

Or. en

Odůvodnění

 In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration, smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Pozměňovací návrh 25
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 377/2004
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V nařízení se vkládá nový článek, 
který zní: 

„Článek 6a
Síť styčných úředníků pro 
přistěhovalectví při své činnosti dodržuje 
zásady demokracie, základní práva, 
zásadu transparentnosti a národní 
svrchovanost států a jejich právních 
předpisů.“

Or. fr

Odůvodnění

 Je nutné připomenout souvislosti, v nichž síť styčných úředníků pro přistěhovalectví 
vykonává svou činnost, zejména pokud jde o dodržování základních práv a požadavek 



PE430.622v01-00 20/20 AM\795577CS.doc

CS

demokratické transparentnosti.


