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Pozměňovací návrh 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o minimálních 
normách, které musí splňovat státní 
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 
státní příslušnosti, aby mohli žádat
o postavení osoby požívající mezinárodní
ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o minimálních 
normách, které musí splňovat státní 
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez 
státní příslušnosti, aby mohli žádat
o postavení uprchlíka a osoby, která
z jiných důvodů potřebuje mezinárodní
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V Evropském paktu o přistěhovalectví
a azylu, přijatém dne 16. října 2008, 
Evropská rada konstatovala, že stále 
přetrvávají značné rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o udělování ochrany a 
o formy, které tato ochrana nabývá,
a vyzvala k přijetí nových iniciativ pro 
dokončení zavedení společného 
evropského azylového systému, které je 
stanoveno v Haagském programu, čímž 
bude zaručena vyšší úroveň ochrany.

(8) V Evropském paktu o přistěhovalectví
a azylu, přijatém dne 16. října 2008, 
Evropská rada konstatovala, že stále 
přetrvávají značné rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o udělování ochrany a 
o formy, které tato ochrana nabývá,
a vyzvala k přijetí nových iniciativ pro 
dokončení zavedení společného 
evropského azylového systému, které je 
stanoveno v Haagském programu, čímž 
bude zaručena vyšší úroveň ochrany. 
Rovněž uznala, že je nutné podporovat 
vzájemnou solidaritu mezi členskými státy
a rovnoměrnější rozložení osob 
požívajících mezinárodní ochrany mezi 
nimi, a pomoci tak státům, jejichž azylový 
systém je vystaven obzvláště velkému
a nepřiměřenému tlaku zejména kvůli 
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jejich zeměpisné poloze a demografické 
situaci.  

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V článku 80 Smlouvy o fungování 
Evropské unie je stanoveno, že politiky 
Unie týkající se hraničních kontrol, azylu
a přistěhovalectví se řídí zásadou 
solidarity a spravedlivého rozdělení 
odpovědnosti mezi členskými státy, a to
i na finanční úrovni. Kdykoli je to nutné, 
obsahují akty Unie přijaté podle této 
kapitoly vhodná opatření pro používání 
této zásady.

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při provádění této směrnice by se 
členské státy měly v souladu s Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte z roku 1989 řídit především zásadou 
„nejlepších zájmů dítěte“.

(17) Při provádění ustanovení této 
směrnice by se členské státy měly řídit 
především zásadou „nejlepších zájmů 
dítěte“, která je současně v souladu
s Úmluvou Organizace spojených národů
o právech dítěte z roku 1989. Při 
posuzování nejlepších zájmů nezletilých 
osob by měly členské státy přihlížet 
zejména k následujícím faktorům: 
zachování rodinného života, které 
umožňuje sloučení rodin v případech 
odloučených nezletilých, je-li to v jejich 
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nejlepším zájmu; 
blaho a sociální vývoj nezletilých osob se 
zohledněním jejich etnického, 
kulturního, jazykového a náboženského 
zázemí a dále s ohledem na potřebu 
stability a kontinuity péče a opatrovnictví
a přístupu ke zdravotnictví a vzdělávání,
otázky bezpečnosti a ochrany, především 
pokud existuje nebezpečí, že by se nezletilé 
osoby mohly stát obětí jakékoli formy 
násilí či zneužívání, včetně obchodování
s lidmi, a
názory nezletilých osob, přičemž těmto 
názorům je přikládán význam s náležitým 
ohledem na jejich věk a zralost.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při provádění této směrnice by se 
členské státy měly v souladu s Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte z roku 1989  řídit především zásadou 
„nejlepších zájmů dítěte“.

(17) Při provádění této směrnice by se 
členské státy měly v souladu s Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte z roku 1989  řídit především zásadou 
„nejlepších zájmů dítěte“.

Při posuzování nejlepších zájmů dítěte by 
měly členské státy náležitě přihlížet 
zejména k následujícím faktorům:
a) zachování rodinného života, včetně 
možností sloučení rodin na území 
členských států i mimo ně v případech 
odloučených dětí;
b) blaho a sociální vývoj dítěte se 
zohledněním zejména etnického, 
náboženského, kulturního a jazykového 
zázemí dítěte a potřeba stability
a kontinuity péče a opatrovnictví
a přístupu ke zdravotnickým službám
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a vzdělávání;
c) otázky bezpečnosti a ochrany, 
především pokud existuje nebezpečí, že by 
se dítě mohlo stát obětí jakékoli formy 
násilí či zneužívání, včetně obchodování
s lidmi;
d) přání dítěte, přičemž těmto přáním je 
přikládán náležitý význam s ohledem na 
věk a zralost dítěte.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s nejlepšími zájmy dítěte musí členské státy náležitě zohledňovat i možnosti 
sloučení rodin na území členských států i mimo ně.

Pozměňovací návrh 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je nezbytné rozšířit obsah pojmu 
„rodinní příslušníci“ s přihlédnutím
k různým konkrétním okolnostem vztahu 
závislosti a věnovat zvláštní pozornost 
prosazování nejlepších zájmů dítěte.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pojem „rodinný příslušník“ musí být definován přesněji, jednak aby se zabránilo zneužívání
a potížím s dokazováním příslušnosti k rodině a jednak je to v zájmu nukleární rodiny.

Pozměňovací návrh 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ochranu může poskytovat nejen stát, 
ale také strany a organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které splňují 
podmínky této směrnice a kontrolují region 
nebo větší oblast na území členského státu
a jsou ochotny a schopny prosazovat 
právní stát. Taková ochrana by měla být 
účinná a trvalé povahy .

(25) Ochranu může poskytovat nejen stát, 
ale také strany a organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které splňují 
podmínky této směrnice a kontrolují region 
nebo větší oblast na území členského státu. 
Taková ochrana by měla být účinná
a trvalé povahy .

Or. de

Odůvodnění

Prosazování právního státu a legitimity poskytovatele ochrany jsou záležitosti, které nepatří 
do oblasti působnosti této směrnice a cílem této směrnice není jakkoliv je upravovat. Hlavní 
prioritou je spíše bezpečnost a ochrana osoby, která požádala o mezinárodní ochranu. Která 
vláda či který stát poskytne takovou ochranu, to je otázka související s celosvětovou správou 
věcí veřejných a demokratizací a nelze ji právně ošetřit v rámci společného evropského 
azylového systému.

Pozměňovací návrh 22
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ochranu může poskytovat nejen stát, 
ale také strany a organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které splňují 
podmínky této směrnice a kontrolují 
region nebo větší oblast na území 
členského státu a jsou ochotny a schopny
prosazovat právní stát  . Taková ochrana by 
měla být účinná a trvalé povahy .

(25) Ochranu může poskytovat pouze stát, 
který je ochoten a schopen prosazovat 
právní stát. Taková ochrana by měla být 
účinná a trvalé povahy .

Or. fr

Odůvodnění

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
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comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Pozměňovací návrh 23
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Žadateli by měla být dostupná účinná 
vnitrostátní ochrana v části země původu, 
do které může bezpečně a legálně
odcestovat, do níž je mu umožněn vstup
a kde se může usadit.

(26) Žadateli by měla být dostupná účinná 
vnitrostátní ochrana v části země původu, 
do které může bez hrozby nebezpečí či 
sankce odcestovat, do níž je mu umožněn 
vstup a v níž může žít.

Or. de

Odůvodnění

Právně a formálně správný vstup a usazení odpovídající našim normám nejsou z důvodu 
nedostatečných státních struktur v některých zemích původu možné. Tento nedostatek 
náležitých opatření nebo uplatňování odlišných opatření nejsou samy o sobě překážkou pro 
způsobilost k získání mezinárodní ochrany ani důkazem nedostatečné bezpečnosti a ochrany.

Pozměňovací návrh 24
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Žadateli by měla být dostupná účinná 
vnitrostátní ochrana v části země původu, 
do které může bezpečně a legálně 
odcestovat, do níž je mu umožněn vstup
a kde se může usadit.

(26) Žadateli by měla být dostupná účinná 
vnitrostátní ochrana v části země původu, 
do které může bezpečně a legálně 
odcestovat, do níž je mu umožněn vstup
a kde se může usadit a u níž lze přiměřeně 
očekávat, že v ní setrvá. Obzvláště při 
posuzování, co je přiměřené by měly 
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členské státy náležitě přihlížet
k následujícím faktorům: osobní situace 
žadatele, jeho pronásledování v minulosti, 
bezpečnost a ochrana, dodržování 
lidských práv a možnost zajistit si živobytí
v dané části země.

Or. en

Odůvodnění

Začleněním tohoto pozměňovacího návrhu bude text v souladu s pokyny pro mezinárodní 
ochranu, které vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, o uprchnutí do jiné části 
země nebo možnosti vnitřního přesídlení v kontextu čl. 1A odst. 2 úmluvy z roku 1951
a protokolu týkajícího se postavení uprchlíků z roku 1967.

Pozměňovací návrh 25
Jean Lambert

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Při posuzování žádostí nezletilých 
osob o mezinárodní ochranu je nezbytné, 
aby členské státy přihlížely ke specifickým 
formám pronásledování dětí.

(27) Při posuzování žádostí nezletilých 
osob o mezinárodní ochranu je nezbytné, 
aby členské státy přihlížely ke specifickým 
formám pronásledování dětí, jako je nábor 
nezletilých vojáků, obchodování s dětmi, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
rodinné a domácí násilí, nucené sňatky či 
sňatky nezletilých a nucená práce.   

Or. en

Odůvodnění

Byl připojen neúplný seznam některých konkrétních forem pronásledování dětí, které by se 
měly brát v potaz.

Pozměňovací návrh 26
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Při posuzování žádostí
o mezinárodní ochranu musí členské státy 
stejným způsobem náležitě zohledňovat
i konkurenční právní tradice a zvyklosti,
k nimž patří praktiky, jejichž záměrem je 
způsobit někomu fyzickou újmu nebo 
urazit něčí důstojnost, například mrzačení 
pohlavních orgánů, kamenování, nucené 
sňatky či vraždy ze cti.

Or. es

Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, které se vztahují 
na zvyklosti a právní tradice, jejichž záměrem je způsobit dané osobě fyzickou újmu nebo 
urazit její důstojnost.

Pozměňovací návrh 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je rovněž nezbytné zavést společný 
přístup k pronásledování z důvodu 
„příslušnosti k určitým společenským 
vrstvám“. Pro účely vymezení určité 
společenské vrstvy je třeba náležitě zvážit 
skutečnosti plynoucí z pohlaví žadatele.

(29) Je rovněž nezbytné zavést společný 
přístup k pronásledování z důvodu 
„příslušnosti k určitým společenským 
vrstvám“. Pro účely vymezení určité 
společenské vrstvy je třeba náležitě zvážit 
skutečnosti plynoucí z pohlaví žadatele.
V tomto ohledu by měly být obzvláště 
brány v potaz takové otázky, jako je 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
nucené potraty a nucená sterilizace.

Or. it

Odůvodnění

Mrzačení pohlavních orgánů, nucené potraty a nucená sterilizace jsou závažnými formami 
násilí páchaného na ženách a měly by tedy být v právních předpisech výslovně uvedeny. 
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Usnesení 1765(2010) parlamentního shromáždění Rady Evropy specificky odkazuje na 
nutnost tyto faktory zohlednit při posuzování žádostí o azyl.

Pozměňovací návrh 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Rodinní příslušníci osob, kterým byl 
přiznán status doplňkové ochrany, nemusí 
získat tytéž výhody jako tyto osoby; ovšem 
výhody poskytované těmto rodinným 
příslušníkům musí být přiměřené 
výhodám poskytovaným osobám se 
statusem doplňkové ochrany.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné rozlišovat
mezi výší dávek poskytovaných uprchlíkům a dávek poskytovaných osobám požívajícím 
statusu podpůrné ochrany.

Pozměňovací návrh 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je nezbytné zajistit plné dodržování 
zásady nediskriminace a zároveň reagovat 
na výzvu vyslovenou Haagským 
programem ke stanovení jednotného 
statusu. Za tímto účelem a s výjimkou
nutných a objektivně zdůvodněných 
případů by osobám požívajícím doplňkové 
ochrany měla být udělena stejná práva
a výhody jako uprchlíkům a měly by se na 

(37) Je nezbytné zajistit plné dodržování 
zásady nediskriminace. V nutných
a objektivně zdůvodněných případech by 
osobám požívajícím doplňkové ochrany 
měla být udělena stejná práva a výhody 
jako uprchlíkům a měly by se na ně 
vztahovat stejné podmínky způsobilosti.
Současně musí být podle čl. 78 odst. 2 
písm. a) a b) Smlouvy o fungování 
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ně vztahovat stejné podmínky způsobilosti. Evropské unie i nadále možné rozlišovat 
mezi jednotným statusem azylu
a jednotným statusem doplňkové ochrany.

Or. de

Odůvodnění

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor. 
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Pozměňovací návrh 30
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby osoby požívající mezinárodní 
ochrany mohly účinněji uplatňovat práva
a výhody stanovené v této směrnici, je 
nezbytné zohlednit jejich zvláštní potřeby
a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci 
potýkají.

(39) Aby osoby požívající mezinárodní 
ochrany mohly účinněji uplatňovat práva
a výhody stanovené v této směrnici, je 
nezbytné zohlednit jejich zvláštní potřeby
a konkrétní obtíže, s nimiž se při integraci 
potýkají. Současně by se mělo vyžadovat, 
aby osoby požívající mezinárodní ochrany 
samy podnikaly kroky k integraci do 
společnosti tím, že budou navštěvovat 
kurzy integrace, a aby dodržovaly 
základní normy, o něž se opírají svobodně
a demokraticky uzákoněné systémy 
právních předpisů členských států, což je 
obzvláště nedotknutelnost lidské 
důstojnosti, rovnoprávnost mužů a žen, 
oddělení církve od státu a náboženská 
svoboda. Pokud to příslušné orgány 
členského státu považují za vhodné, měly 
by osoby požívající statusu doplňkové 
ochrany tyto kurzy integrace navštěvovat.

Or. de
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Odůvodnění

Výkon práv souvisejících s mezinárodní ochranou s sebou nese i povinnosti. Sem obecně patří 
dodržování právních předpisů daného členského státu, avšak i navštěvování kurzů integrace, 
které členský stát nabízí.

Pozměňovací návrh 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Zvláště k předcházení sociálním 
potížím je vhodné osobám požívajícím 
mezinárodní ochrany  v rámci sociální 
péče poskytovat bez diskriminace 
přiměřené sociální dávky a prostředky
k živobytí.

(43) Zvláště k předcházení sociálním 
potížím je vhodné osobám v postavení 
uprchlíka nebo se statusem doplňkové 
ochrany poskytovat v rámci sociální péče 
bez diskriminace přiměřené sociální dávky
a prostředky k živobytí.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné rozlišovat
mezi výší dávek poskytovaných uprchlíkům a dávek poskytovaných osobám požívajícím 
statusu podpůrné ochrany.

Pozměňovací návrh 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Pokud jde o sociální a zdravotní 
péči, měly by být formy a podrobnosti 
související s poskytováním základních 
dávek určeny vnitrostátním právem. 
Možnost omezit dávky osobám, kterým byl 
přiznán status doplňkové ochrany, na 
základní dávky je třeba chápat v tom 
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smyslu, že tento pojem zahrnuje alespoň 
příspěvek ve výši minimálního příjmu, 
pomoc v případě nemoci a v těhotenství
a pomoc v rodičovství tak, jak jsou tyto 
dávky poskytovány vlastním státním 
příslušníkům podle právních předpisů 
dotyčného členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Zvláštní potřeby osob požívajících 
mezinárodní ochrany a jejich konkrétní 
situace by měly být zohledněny v co 
největší míře v integračních programech, 
jež jsou jim poskytovány.

(45) Zvláštní potřeby osob požívajících 
mezinárodní ochrany a jejich konkrétní 
situace by měly být zohledněny v co 
největší míře v integračních programech, 
jež jsou jim poskytovány. Součástí úpravy 
poskytování integračních programů by 
měla být podmínka, že uprchlíci se těchto 
programů musí účastnit. Pokud to 
příslušné orgány členského státu považují 
za vhodné, měly by osoby požívající 
statusu doplňkové ochrany tyto kurzy 
integrace navštěvovat.

Or. de

Odůvodnění

Výkon práv souvisejících s mezinárodní ochranou s sebou nese i povinnosti. Sem obecně patří 
dodržování právních předpisů daného členského státu, avšak i navštěvování kurzů integrace, 
které členský stát nabízí.

Pozměňovací návrh 34
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „žadatelem“ státní příslušník třetí země 
nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří 
podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž 
dosud nebylo pravomocně rozhodnuto;

i) „žadatelem“ každá osoba, která není 
státním příslušníkem členského státu,
v němž podala svou žádost o mezinárodní 
ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně 
rozhodnuto;

Or. fr

Odůvodnění

Přepracování by mělo rozšířit oblast působnosti kvalifikační směrnice tak, aby o azyl mohl 
požádat kdokoliv, jelikož Ženevská úmluva o postavení uprchlíků nepovoluje omezení oblasti 
působnosti založená na geografických kritériích či na kritériích státní příslušnosti.

Pozměňovací návrh 35
Rui Tavares

Návrh směrnice
Článek 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „žadatelem“ státní příslušník třetí země 
nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří 
podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž 
dosud nebylo pravomocně rozhodnuto;

i) „žadatelem“ osoba, která není občanem 
Unie a která podala žádost o mezinárodní 
ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně 
rozhodnuto;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „rodinnými příslušníky“ tito členové 
rodiny osoby požívající mezinárodní 
ochrany, kteří se zdržují v souvislosti se 
žádostí o mezinárodní ochranu ve stejném 
členském státě, pokud tato rodina 

j) „rodinnými příslušníky“ ti členové 
rodiny osoby, které bylo přiznáno 
postavení uprchlíka nebo které byl 
přiznán status doplňkové ochrany, 
zdržující se v souvislosti se žádostí
o mezinárodní ochranu ve stejném 
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existovala již v zemi původu: členském státě, pokud tato rodina 
existovala již v zemi původu:

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– manžel nebo manželka osoby požívající 
mezinárodní ochrany  anebo její 
nesezdaný partner či partnerka, se kterým 
žije v trvalém vztahu, pokud se
k nesezdaným párům v právních 
předpisech nebo praxi členského státu 
přistupuje podle jeho cizineckého práva 
podobně jako k párům sezdaným,

– manžel nebo manželka osoby, které bylo 
přiznáno postavení uprchlíka nebo které 
byl přiznán status doplňkové ochrany,
anebo její nesezdaný partner či partnerka, 
se kterým žije v trvalém vztahu, pokud se
k nesezdaným párům v právních 
předpisech nebo praxi členského státu 
přistupuje podle jeho cizineckého práva 
podobně jako k párům sezdaným,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nezletilé děti párů uvedených  v první 
odrážce nebo osoby požívající 
mezinárodní ochrany, pokud jsou 
svobodné , bez ohledu na to, zda se jedná
o děti manželské, nemanželské nebo 
osvojené ve smyslu vnitrostátního práva;

– nezletilé děti párů uvedených  v první 
odrážce nebo osoby, které bylo přiznáno 
postavení uprchlíka nebo které byl 
přiznán status doplňkové ochrany, pokud 
jsou svobodné, bez ohledu na to, zda se 
jedná o děti manželské, nemanželské nebo 
osvojené ve smyslu vnitrostátního práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vdané či ženaté nezletilé děti párů 
uvedených v první odrážce nebo osoby 
požívající mezinárodní ochrany bez 
ohledu na to, zda se jedná o děti 
manželské, nemanželské nebo osvojené ve 
smyslu vnitrostátního práva, pokud je
v jejich nejlepším zájmu, aby bydlely ve 
stejné zemi jako osoba požívající 
mezinárodní ochrany;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Zahrnutí vdaných či ženatých nezletilých dětí do definice pojmu „rodinní příslušníci“ je 
diskutabilní vzhledem k tomu, že ačkoliv jsou nezletilí, vytvářejí samostatnou rodinnou 
jednotku. Tento návrh vyvolává rovněž pochybnosti v souvislosti s otázkou nucených sňatků 
nezletilých v třetích zemích.

Pozměňovací návrh 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vdané či ženaté nezletilé děti párů 
uvedených v první odrážce nebo osoby 
požívající mezinárodní ochrany bez 
ohledu na to, zda se jedná o děti 
manželské, nemanželské nebo osvojené ve 
smyslu vnitrostátního práva, pokud je
v jejich nejlepším zájmu, aby bydlely ve 
stejné zemi jako osoba požívající 
mezinárodní ochrany;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Pojem „rodinný příslušník“ musí být definován přesněji, jednak aby se zabránilo zneužívání
a potížím s dokazováním příslušnosti k rodině a jednak je to v zájmu nukleární rodiny.

Pozměňovací návrh 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– otec, matka nebo jiný dospělý příbuzný, 
jenž podle práva nebo zvyklostí odpovídá 
za osobu požívající mezinárodní ochrany, 
pokud je tato osoba nezletilá a svobodná, 
nebo pokud je nezletilá a vdaná či ženatá, 
ale je v jejím nejlepším zájmu, aby bydlela 
ve stejné zemi jako její otec, matka nebo 
jiný dospělý příbuzný, který za ni 
odpovídá;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pojem „rodinný příslušník“ musí být vymezen přesněji, jednak aby se zabránilo zneužívání
a potížím s dokazováním příslušnosti k rodině a jednak je to v zájmu nukleární rodiny.

Pozměňovací návrh 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nezletilí svobodní sourozenci osoby 
požívající mezinárodní ochrany, pokud je 
tato osoba nezletilá a svobodná, nebo 
pokud osoba požívající mezinárodní 
ochrany nebo její sourozenci jsou nezletilí
a vdaní či ženatí, ale je v nejlepším zájmu 
jednoho nebo některých z nich, aby 

vypouští se
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bydleli ve stejné zemi;

Or. de

Odůvodnění

Pojem „rodinný příslušník“ musí být vymezen přesněji, jednak aby se zabránilo zneužívání
a potížím s dokazováním příslušnosti k rodině a jednak je to v zájmu nukleární rodiny.

Pozměňovací návrh 43
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. j – odrážka 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– nezletilí svobodní sourozenci osoby 
požívající mezinárodní ochrany, pokud je 
tato osoba nezletilá a svobodná, nebo 
pokud osoba požívající mezinárodní 
ochrany nebo její sourozenci jsou nezletilí
a vdaní či ženatí, ale je v nejlepším zájmu 
jednoho nebo některých z nich, aby 
bydleli ve stejné zemi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčena Ženevská úmluva, 
mohou členské státy rozhodnout, že 
žadateli, který podává následnou žádost, 
se postavení uprchlíka obvykle nepřizná, 
je-li nebezpečí pronásledování založeno 
na okolnostech, které vyvolal sám žadatel 
po opuštění země původu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Stavros Lambrinidis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčena Ženevská úmluva, 
mohou členské státy rozhodnout, že 
žadateli, který podává následnou žádost, se 
postavení uprchlíka obvykle nepřizná, je-li 
nebezpečí pronásledování založeno na 
okolnostech, které vyvolal sám žadatel po 
opuštění země původu.

3. Aniž je dotčena Ženevská úmluva, 
mohou členské státy rozhodnout, že 
žadateli, který podává následnou žádost, se 
postavení uprchlíka obvykle nepřizná, je-li 
nebezpečí pronásledování založeno na 
okolnostech, které vyvolal sám žadatel po 
opuštění země původu. Není možné 
domnívat se, že žadatel vyvolal toto 
nebezpečí sám, když uplatňoval kterékoliv 
ze základních práv, která mu zaručují 
právní předpisy EU, obzvláště právo na 
svobodu projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochrana před pronásledováním nebo 
vážnou újmou musí být účinná a trvalá a
mohou ji poskytovat pouze  :

1. Ochrana před pronásledováním nebo 
vážnou újmou musí být účinná a trvalá a
mohou ji poskytovat:

Or. de

Odůvodnění

Ochrana může být poskytována i v případě, že neexistují žádní poskytovatelé. Absolutní 
omezení stanovující, že ochranu mohou poskytovat pouze definovaní poskytovatelé, by bylo
v rozporu s účelem, kterým je poskytování mezinárodní ochrany.
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Pozměňovací návrh 47
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochrana před pronásledováním nebo 
vážnou újmou musí být účinná a trvalá a
mohou ji poskytovat pouze  :

1. Ochrana před pronásledováním nebo 
vážnou újmou musí být účinná a trvalá a
mohou ji poskytovat pouze:

a) stát nebo a) stát nebo

b) strany nebo organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které ovládají 
stát nebo podstatnou část území státu
a jsou ochotny a schopny prosazovat 
právní stát.

b) strany nebo organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které ovládají 
stát nebo podstatnou část území státu,

za předpokladu, že poskytovatelé ochrany 
uvedení v bodech a) a b) jsou ochotni
a schopni prosazovat právní stát a nést 
odpovědnost.

Or. en

Odůvodnění

Věta „jsou ochotni a schopni prosazovat právní stát“ by se měla výslovně vztahovat i na stát, 
neboť by se nemělo předpokládat, že stát, před nímž žadatel o azyl hledá ochranu, je 
automaticky ochoten a schopen prosazovat právní stát. Subjekty, o nichž se usuzuje, že mohou 
poskytnout účinnou ochranu, by rovněž měly být schopny zaručit, že budou nést odpovědnost 
podle mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 48
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) strany nebo organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které ovládají 
stát nebo podstatnou část území státu
a jsou ochotny a schopny prosazovat 
právní stát .

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Pozměňovací návrh 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) strany nebo organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které ovládají 
stát nebo podstatnou část území státu
a jsou ochotny a schopny prosazovat 
právní stát .

b) strany nebo organizace ovládající stát 
nebo podstatnou část území státu.

Or. de

Odůvodnění

Prosazování právního státu a legitimity poskytovatele ochrany jsou záležitosti, které nepatří 
do oblasti působnosti této směrnice a cílem této směrnice není jakkoliv je upravovat. Hlavní 
prioritou je spíše bezpečnost a ochrana osoby, která požádala o mezinárodní ochranu. Která 
vláda či který stát poskytne takovou ochranu, to je otázka související s celosvětovou správou 
věcí veřejných a demokratizací a nelze ji právně ošetřit v rámci společného evropského 
azylového systému.

Pozměňovací návrh 50
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) strany nebo organizace, včetně 
mezinárodních organizací, které ovládají 
stát nebo podstatnou část území státu a jsou 
ochotny a schopny prosazovat právní stát .

b) strany nebo organizace, včetně 
mezinárodních nebo regionálních 
organizací, které ovládají stát nebo 
podstatnou část území státu a jsou ochotny
a schopny prosazovat právní stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Má se zpravidla za to, že účinná a trvalá
ochrana je poskytována, jestliže subjekty 
uvedené v odstavci 1 učiní přiměřené 
kroky k zabránění pronásledování nebo 
způsobení vážné újmy, mimo jiné 
zavedením účinného právního systému pro 
odhalování, stíhání a trestání jednání 
představujících pronásledování nebo 
způsobení vážné újmy, a žadatel má k této 
ochraně přístup.

2. Má se za to, že účinná a trvalá  ochrana 
je poskytována, jestliže subjekty uvedené
v odstavci 1 učiní přiměřené kroky
k zabránění pronásledování nebo 
způsobení vážné újmy, mimo jiné 
zavedením účinného právního systému pro 
odhalování, stíhání a trestání jednání 
představujících pronásledování nebo 
způsobení vážné újmy, a žadatel má k této 
ochraně přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sylvie Guillaume

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při posuzování, zda určitá mezinárodní 
organizace ovládá stát nebo podstatnou 
část jeho území a poskytuje ochranu 
popsanou v odstavci 2, berou členské státy
v úvahu případné pokyny obsažené
v souvisejících aktech Rady.

vypouští se
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Or. fr

Odůvodnění

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Pozměňovací návrh 53
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci posuzování žádosti
o mezinárodní ochranu mohou členské 
státy dospět k závěru, že určitý žadatel 
nepotřebuje mezinárodní ochranu, pokud 
má přístup k ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou 
definované v článku 7 v části země 
původu  a , do které může bezpečně
a legálně odcestovat, do níž je mu 
umožněn vstup a kde se může usadit .

1. V rámci posuzování žádosti
o mezinárodní ochranu mohou členské 
státy dospět k závěru, že určitý žadatel 
nepotřebuje mezinárodní ochranu, pokud 
má přístup k nezbytné ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou 
definované v článku 7 v části země původu 
nebo pokud se nemusí důvodně obávat 
pronásledování v části země původu, do 
které může odcestovat a v níž může žít, 
aniž by mu hrozilo nebezpečí či sankce.

Or. de

Odůvodnění

Právně a formálně správný vstup a usazení odpovídající našim normám nejsou z důvodu 
nedostatečných státních struktur v některých zemích původu možné. Tento nedostatek 
náležitých opatření nebo uplatňování odlišných opatření nejsou samy o sobě překážkou pro 
úspěšnou žádost o vnitrostátní ochranu ani důkazem nedostatečné bezpečnosti a ochrany.
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Pozměňovací návrh 54
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci posuzování žádosti
o mezinárodní ochranu mohou členské 
státy dospět k závěru, že určitý žadatel 
nepotřebuje mezinárodní ochranu, pokud
má přístup k ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou 
definované v článku 7 v části země
původu  a , do které může bezpečně
a legálně odcestovat, do níž je mu 
umožněn vstup a kde se může usadit .

1. V rámci posuzování žádosti
o mezinárodní ochranu mohou členské 
státy dospět k závěru, že určitý žadatel 
nepotřebuje mezinárodní ochranu, pokud
se v části země původu nevyskytují žádné 
případy odůvodněných obav
z pronásledování ani reálné nebezpečí 
vážné újmy a pokud žadatel může do této 
části země původu bezpečně a legálně 
odcestovat, je mu do ní umožněn vstup,
může se v ní usadit a lze rozumně 
očekávat, že v ní bude pobývat.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při posuzování otázky, zda má žadatel
v části země původu přístup k ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou
v souladu s odstavcem 1, přihlížejí členské 
státy při rozhodování o žádosti k celkové 
situaci panující v dotyčné části země a
k osobní situaci žadatele. Členské státy 
proto zajistí, aby z různých zdrojů, jako je 
úřad Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) a Evropský podpůrný 
úřad pro otázky azylu, získávaly přesné
a aktuální informace.

2. Při posuzování otázky, zda má žadatel
v části země původu přístup k ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou
v souladu s odstavcem 1, přihlížejí členské 
státy při rozhodování o žádosti v souladu
s článkem 4 k celkové situaci panující
v dotyčné části země a k osobní situaci 
žadatele. Členské státy proto zajistí, aby
z různých zdrojů, jako je úřad Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
a Evropský podpůrný úřad pro otázky 
azylu, získávaly přesné a aktuální 
informace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při posuzování otázky, zda má žadatel
v části země původu přístup k ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou
v souladu s odstavcem 1, přihlížejí členské 
státy při rozhodování o žádosti k celkové 
situaci panující v dotyčné části země a 
k osobní situaci žadatele. Členské státy 
proto zajistí, aby z různých zdrojů, jako je 
úřad Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) a Evropský podpůrný 
úřad pro otázky azylu, získávaly přesné
a aktuální informace.

2. Při posuzování otázky, zda má žadatel
v části země původu přístup k ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou
v souladu s odstavcem 1, přihlížejí členské 
státy při rozhodování o žádosti k celkové 
situaci panující v dotyčné části země a 
k osobní situaci žadatele. Členské státy 
proto zajistí, aby z různých zdrojů, jako je 
Úřad vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) a Evropský podpůrný 
úřad pro otázky azylu, získávaly přesné
a aktuální informace a následně je 
využívaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Odstavec 1 platí bez ohledu na 
existenci technických překážek, které 
brání návratu do země původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Franziska Keller

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) trestní stíhání nebo trest za odepření 
výkonu vojenské služby za konfliktu, 
jestliže by výkon vojenské služby 
zahrnoval zločiny nebo jednání spadající 
do doložek o vyloučení uvedených v čl. 12 
odst. 2;

e) trestní stíhání nebo trest za odepření 
výkonu vojenské služby za konfliktu, 
jestliže by výkon vojenské služby 
zahrnoval zločiny nebo jednání spadající 
do doložek o vyloučení uvedených v čl. 12 
odst. 2 nebo by byl neslučitelný
s hlubokým morálním, náboženským či 
politickým přesvědčením nebo etickými 
důvody dotyčné osoby;

Or. en

Odůvodnění

V textu by mělo být rovněž zohledněno pronásledování za odmítání vojenské služby z etických 
důvodů.

Pozměňovací návrh 59
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jednání namířená proti osobám určitého 
pohlaví nebo proti dětem.

f) jednání namířená proti osobám určitého 
pohlaví nebo proti dětem včetně jednání 
založeného na právních tradicích nebo 
zvyklostech, jejichž záměrem je způsobit 
někomu fyzickou újmu nebo urazit něčí 
důstojnost.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby směrnice řádně zohlednila zvyklosti nebo právní tradice, jejichž součástí 
je jednání, jež dotyčnou osobu ohrožuje nebo je urážkou její důstojnosti, jako je mrzačení 
pohlavních orgánů, kamenování, nucené sňatky nebo vraždy ze cti.



PE452.552v01-00 28/54 AM\836911CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 60
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s čl. 2 písm. c) musí existovat 
souvislost mezi důvody uvedenými
v článku 10 a jednáním kvalifikovaným
v odstavci 1 jako pronásledování nebo 
nepřítomností ochrany před takovým 
jednáním.

3. V souladu s čl. 2 písm. c) musí existovat 
souvislost mezi důvody uvedenými
v článku 10 a jednáním kvalifikovaným
v odstavci 1 jako pronásledování.

Or. de

Odůvodnění

Nepřítomnost ochrany před pronásledováním sama o sobě nemůže být považována za 
pronásledování. Spíše jde o to, že součástí aktu pronásledování musí být skutečné 
pronásledování. Ovšem nepřítomnost ochrany před pronásledováním nepředstavuje skutečné 
pronásledování.

Pozměňovací návrh 61
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – odrážka 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– příslušníci této skupiny sdílejí vrozený 
charakteristický rys nebo společnou 
minulost, kterou nelze změnit, nebo sdílejí 
charakteristiku nebo přesvědčení, které 
jsou natolik zásadní pro totožnost nebo 
svědomí, že daná osoba nemá být nucena, 
aby se jí zřekla a

– příslušníci této skupiny sdílejí vrozený 
charakteristický rys nebo společnou 
minulost, kterou nelze změnit, nebo sdílejí 
charakteristiku nebo přesvědčení, které 
jsou natolik zásadní pro totožnost nebo 
svědomí, že daná osoba nemá být nucena, 
aby se jí zřekla nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na okolnostech existujících
v zemi původu může určitá společenská 
vrstva představovat skupinu založenou na 
společném charakteristickém rysu sexuální 
orientace. Sexuální orientaci nelze chápat 
tak, že by zahrnovala akty považované 
podle vnitrostátních právních předpisů 
členských států za trestné. Pro účely určení 
příslušnosti k určité společenské vrstvě 
nebo vymezení rysu takové skupiny by 
měla být náležitě uvážena  hlediska 
spojená s pohlavím .

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na okolnostech existujících
v zemi původu může určitá společenská 
vrstva představovat skupinu založenou na 
společném charakteristickém rysu sexuální 
orientace. Sexuální orientaci nelze chápat
tak, že by zahrnovala akty považované 
podle vnitrostátních právních předpisů 
členských států za trestné. Pro účely 
určení příslušnosti k určité společenské 
vrstvě nebo vymezení rysu takové skupiny 
by měla být náležitě uvážena  hlediska 
spojená s pohlavím .

V závislosti na okolnostech existujících
v zemi původu představuje společenská 
vrstva skupinu založenou na společném 
charakteristickém rysu sexuální orientace. 
Pro účely určení příslušnosti k určité 
společenské vrstvě nebo vymezení rysu 
takové skupiny jsou náležitě uvážena 
hlediska spojená s pohlavím, včetně 
pohlavní identity.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V závislosti na okolnostech existujících
v zemi původu může určitá společenská 
vrstva představovat skupinu založenou na 
společném charakteristickém rysu sexuální 
orientace. Sexuální orientaci nelze chápat 
tak, že by zahrnovala akty považované 
podle vnitrostátních právních předpisů 
členských států za trestné. Pro účely určení 
příslušnosti k určité společenské vrstvě 
nebo vymezení rysu takové skupiny by 
měla být náležitě uvážena  hlediska 
spojená s pohlavím .

V závislosti na okolnostech existujících
v zemi původu může určitá společenská 
vrstva představovat skupinu založenou na 
společném charakteristickém rysu sexuální 
orientace. Sexuální orientaci nelze chápat 
tak, že by zahrnovala akty považované 
podle vnitrostátních právních předpisů 
členských států za trestné. Pro účely určení 
příslušnosti k určité společenské vrstvě 
nebo vymezení rysu takové skupiny by 
měla být náležitě uvážena  hlediska 
spojená s pohlavím. Při určování výše 
uvedené příslušnosti se věnuje rovněž 
pozornost konkurenčním právním 
tradicím či zvyklostem, jejichž záměrem je 
způsobit někomu fyzickou újmu nebo 
urazit něčí důstojnost.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby směrnice řádně zohlednila zvyklosti nebo právní tradice, které zahrnují 
praktiky, jež někomu způsobují fyzickou újmu nebo jsou urážkou jeho důstojnosti, jako je 
mrzačení pohlavních orgánů, kamenování, nucené sňatky nebo vraždy ze cti.

Pozměňovací návrh 65
Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanovení odst. 1 písm. e) a f) se 
nevztahují na uprchlíka, který je schopen 
uvést naléhavé důvody podložené 
předchozím pronásledováním pro 
odmítnutí ochrany země své státní 

vypouští se
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příslušnosti, nebo je-li osobou bez státní 
příslušnosti, pro odmítnutí ochrany země 
svého dosavadního pobytu.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavec 1 se nevztahuje na osobu 
požívající doplňkové ochrany, jež je 
schopna uvést naléhavé důvody podložené 
předchozí vážnou újmou pro odmítnutí 
ochrany země své státní příslušnosti, nebo 
je-li osobou bez státní příslušnosti, pro 
odmítnutí ochrany země svého 
dosavadního pobytu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi , 
obětí obchodování s lidmi, osob
s psychickými problémy  a osob, které byly 
podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí.

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi , 
obětí obchodování s lidmi, osob
s psychickými problémy  a osob, které byly 
podrobeny mučení nebo jinému krutému, 
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, 
jako je např. mrzačení pohlavních 
orgánů, nucená sterilizace, znásilnění, 
nucený potrat, nebo jiným formám 
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hrubého psychického, fyzického nebo 
sexuálního násilí.

Or. it

Odůvodnění

Mrzačení pohlavních orgánů, nucený potrat a nucená sterilizace jsou závažnými formami 
násilí páchaného na ženách a měly by tedy být v právních předpisech výslovně uvedeny. 
Usnesení 1765(2010) Parlamentního shromáždění Rady Evropy specificky odkazuje na 
potřebu tyto faktory při posuzování žádostí o azyl zohlednit.

Pozměňovací návrh 68
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, 
obětí obchodování s lidmi, osob
s psychickými problémy  a osob, které byly 
podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí.

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, 
obětí obchodování s lidmi a osob, které 
byly podrobeny mučení, znásilnění nebo 
jiným formám hrubého psychického, 
fyzického nebo sexuálního násilí.

Or. de

Odůvodnění

V této souvislosti nejsou psychické problémy dostatečně jasně definovány nebo se na ně 
vztahují jiné položky v seznamu pronásledování.

Pozměňovací návrh 69
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, 
obětí obchodování s lidmi, osob
s psychickými problémy a osob, které byly 
podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí.

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi, 
obětí obchodování s lidmi, obětí právních 
tradic nebo zvyklostí, jejichž záměrem je 
způsobit někomu fyzickou újmu nebo 
urazit něčí důstojnost, osob s psychickými 
problémy a osob, které byly podrobeny 
mučení, znásilnění nebo jiným formám 
hrubého psychického, fyzického nebo 
sexuálního násilí.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby směrnice řádně zohlednila situaci bezbranných obětí zvyklostí nebo 
právní tradic, které obsahují akty či tresty, jež porušují základní lidská práva, jako je 
mrzačení pohlavních orgánů, kamenování nebo vraždy ze cti.

Pozměňovací návrh 70
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi,
obětí obchodování s lidmi, osob
s psychickými problémy a osob, které byly 
podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí.

3. Při provádění této kapitoly členské státy 
zohlední zvláštní situaci zranitelných osob, 
například nezletilých osob, nezletilých 
osob bez doprovodu, zdravotně 
postižených osob, starých osob, těhotných 
žen, osamělých rodičů s nezletilými dětmi
a osob, které byly podrobeny mučení, 
znásilnění nebo jiným formám hrubého 
psychického, fyzického nebo sexuálního 
násilí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při provádění ustanovení této kapitoly 
týkajících se nezletilých osob se členské 
státy řídí především nejlepšími zájmy 
dítěte.

5. Při provádění ustanovení této směrnice
se členské státy řídí především zásadou 
„nejlepších zájmů dítěte“, která je 
současně v souladu s Úmluvou 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte z roku 1989. Při posuzování 
nejlepších zájmů nezletilých osob členské 
státy náležitě přihlížejí zejména
k následujícím faktorům:
a) zachování rodinného života, které 
umožňuje sloučení rodin v případech 
odloučených nezletilých osob, je-li to
v jejich nejlepším zájmu;
b) blaho a sociální vývoj nezletilých se 
zohledněním jejich etnického, 
kulturního, jazykového a náboženského 
zázemí a dále s ohledem na potřebu 
stability a kontinuity péče a opatrovnictví
a přístupu ke zdravotnictví a vzdělávání,
c) otázky bezpečnosti a ochrany, 
především pokud existuje nebezpečí, že by 
se nezletilí mohli stát obětí jakékoli formy 
násilí či zneužívání, včetně obchodování
s lidmi,
d) postoje nezletilých, přičemž těmto 
postojům je přikládán význam s náležitým 
ohledem na jejich věk a zralost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou v mezích 
určených Ženevskou úmluvou snížit 
dávky uvedené v této kapitole
a poskytované uprchlíkovi, který získal 
postavení uprchlíka na základě činností 
vyvíjených výhradně nebo především pro 
vytvoření podmínek potřebných ke svému 
uznání za uprchlíka.

Or. de

Odůvodnění

Aby se zabránilo zneužívání, musí být možné snížit dávky poskytované uprchlíkům, kteří se 
vědomě účastnili činností, jež jim měly postavení uprchlíka zajistit.

Pozměňovací návrh 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy mohou v mezích 
určených mezinárodními závazky snížit 
dávky uvedené v této kapitole
a poskytované osobám se statusem 
doplňkové ochrany, které tento status 
získaly na základě činností vyvíjených 
výhradně nebo především pro vytvoření 
podmínek potřebných pro přiznání 
takového statusu.

Or. de

Odůvodnění

Aby se zabránilo zneužívání, musí být možné snížit dávky poskytované osobám, kterým byl 
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přiznán status doplňkové ochrany, které se vědomě účastnily činností, jež jim měly tento status 
zajistit.

Pozměňovací návrh 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) existují řádně opodstatněné důvody 
proto, aby bylo možno se domnívat, že 
spáchal závažné činny, jež jsou 
neslučitelné se vstupem do hostujícího 
členského státu a pobytem v něm. 

Or. it

Odůvodnění

Aby byla zajištěna co nejvyšší ochranu občanů měla by být zavedena ustanovení pro všechny 
možné případy, včetně případu osob, jejichž chování sice není nebezpečné v zemi původu, ale
v hostující zemi by případně nebezpečné mohlo být. 

Pozměňovací návrh 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytují osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany  co 
nejdříve poté, co jim bylo přiznáno dané 
postavení ochrany, přístup k informacím
o právech a povinnostech týkajících se 
dotyčného postavení v jazyce, o němž lze 
důvodně předpokládat, že mu rozumí  .

Členské státy poskytují osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany  co 
nejdříve poté, co jim bylo přiznáno dané 
postavení ochrany, přístup k informacím
o právech a povinnostech týkajících se 
dotyčného postavení v jazyce, kterému 
rozumí nebo o němž lze důvodně 
předpokládat, že mu rozumí  .

Or. en
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Odůvodnění

Osoby požívající mezinárodní ochrany by měly plně rozumět a komunikovat v jazyce, který 
dostatečně dobře znají.

Pozměňovací návrh 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 23. – odst. 2 – pododstavce 1 a a 1 b(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o rodinné příslušníky osob, 
kterým byl přiznán status doplňkové 
ochrany, mohou členské státy vymezit 
podmínky vztahující se na poskytování 
těchto výhod.
V těchto případech členské státy zajistí, 
aby všechny poskytované výhody 
zaručovaly přiměřenou životní úroveň.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 77
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby rodinní 
příslušníci osoby požívající mezinárodní 
ochrany, kteří sami nesplňují podmínky 
pro získání této ochrany, měli nárok na 

2. Členské státy zajistí, aby rodinní 
příslušníci osoby, jíž bylo přiznáno 
postavení uprchlíka nebo status 
doplňkové ochrany, kteří sami nesplňují 
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výhody uvedené v článcích 24 až 34, podle 
vnitrostátních postupů a pokud je to 
slučitelné s osobním právním postavením 
rodinného příslušníka.

podmínky pro získání tohoto postavení, 
měli nárok na výhody uvedené v článcích 
24 až 34, podle vnitrostátních postupů
a pokud je to slučitelné s osobním právním 
postavením rodinného příslušníka.

Pokud jde o rodinné příslušníky osob, 
kterým byl přiznán nárok na doplňkovou 
ochranu, mohou členské státy vymezit 
podmínky vztahující se na tyto výhody.
V těchto případech členské státy zajistí, 
aby všechny poskytované výhody 
zaručovaly přiměřenou životní úroveň.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 24 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co nejdříve po přiznání mezinárodní 
ochrany udělí členský stát osobám, kterým 
byla přiznána, povolení k pobytu, které má 
dobu platnosti alespoň tři roky a lze ji 
prodloužit, pokud tomu nebrání závažné 
důvody bezpečnosti státu nebo veřejného 
pořádku a aniž je dotčen čl. 21 odst. 3.

Co nejdříve po přiznání postavení 
uprchlíka nebo statusu doplňkové 
ochrany udělí členský stát osobám, kterým 
byly přiznány, povolení k pobytu, které má 
dobu platnosti alespoň tři roky a lze ji 
prodloužit, pokud tomu nebrání závažné 
důvody bezpečnosti státu nebo veřejného 
pořádku a aniž je dotčen čl. 21 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.
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Pozměňovací návrh 79
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 24 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co nejdříve po přiznání mezinárodní 
ochrany udělí členský stát osobám, kterým 
byla přiznána, povolení k pobytu, které má 
dobu platnosti alespoň tři roky a lze ji 
prodloužit, pokud tomu nebrání závažné 
důvody bezpečnosti státu nebo veřejného 
pořádku a aniž je dotčen čl. 21 odst. 3.

Co nejdříve po přiznání postavení
uprchlíka nebo statusu doplňkové 
ochrany udělí členský stát osobám, kterým 
byly přiznány, povolení k pobytu, které má 
dobu platnosti alespoň tři roky a lze ji 
prodloužit, pokud tomu nebrání závažné 
důvody bezpečnosti státu nebo veřejného 
pořádku a aniž je dotčen čl. 21 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 24 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co nejdříve po přiznání mezinárodní
ochrany udělí členský stát osobám, kterým 
byla přiznána, povolení k pobytu, které má 
dobu platnosti alespoň tři roky a lze ji 
prodloužit, pokud tomu nebrání závažné 
důvody bezpečnosti státu nebo veřejného 
pořádku a aniž je dotčen čl. 21 odst. 3.

Co nejdříve po přiznání postavení 
uprchlíka udělí členský stát osobám, 
kterým bylo přiznáno, povolení k pobytu, 
které má dobu platnosti alespoň tři roky
a lze ji prodloužit, pokud tomu nebrání 
závažné důvody bezpečnosti státu nebo 
veřejného pořádku a aniž je dotčen čl. 21 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 24 – pododstavec 2 



PE452.552v01-00 40/54 AM\836911CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 23 odst. 1, může být 
rodinným příslušníkům osob požívajících 
mezinárodní ochrany vydáno povolení
k pobytu, které má dobu platnosti kratší 
než tři roky a lze ji prodloužit.

Aniž je dotčen čl. 23 odst. 1, může být 
rodinným příslušníkům osob, kterým bylo 
přiznáno postavení uprchlíka, vydáno 
povolení k pobytu, které má dobu platnosti
kratší než tři roky a lze ji prodloužit.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 82
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 24 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 23 odst. 1, může být 
rodinným příslušníkům osob požívajících 
mezinárodní ochrany  vydáno povolení
k pobytu, které má dobu platnosti kratší 
než tři roky a lze ji prodloužit.

Co nejdříve po přiznání statusu doplňkové 
ochrany vydá členský stát osobám, kterým 
byl tento status přiznán, povolení
k pobytu, které má dobu platnosti alespoň 
jeden rok a lze ji prodloužit, pokud tomu 
nebrání závažné důvody bezpečnosti státu 
nebo veřejného pořádku.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Co nejdříve po přiznání statusu 
doplňkové ochrany vydá členský stát 
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osobám, kterým byl tento status přiznán, 
povolení k pobytu, které má dobu platnosti 
alespoň dva roky a lze ji prodloužit, pokud 
tomu nebrání závažné důvody bezpečnosti 
státu nebo veřejného pořádku.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy povolují osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany
vykonávat zaměstnání nebo samostatnou 
výdělečnou činnost podle předpisů, které 
se obecně vztahují na dotyčné povolání
a veřejnou službu, bezprostředně po 
přiznání ochrany  .

1. Členské státy povolují osobám, kterým 
bylo přiznáno postavení uprchlíka,
vykonávat zaměstnání nebo samostatnou 
výdělečnou činnost podle předpisů, které 
se obecně vztahují na dotyčné povolání
a veřejnou službu, bezprostředně po 
přiznání postavení uprchlíka.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 85
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy umožní osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany přístup
k mikrokreditům s cílem podporovat je při 
zahájení činnosti mikropodniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byly osobám
požívajícím mezinárodní ochrany
nabídnuty příležitosti ke vzdělávání 
spojenému se zaměstnáním pro dospělé,
k odborné přípravě, včetně odborných 
kurzů ke zvyšování kvalifikace, pracovní 
praxe na pracovišti a poradenských služeb 
poskytovaných úřady práce, za podmínek 
rovnocenných s těmi, které platí pro jejich 
státní příslušníky.

2. Členské státy zajistí, aby byly osobám, 
kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka, 
nabídnuty příležitosti ke vzdělávání 
spojenému se zaměstnáním pro dospělé,
k odborné přípravě, včetně odborných 
kurzů ke zvyšování kvalifikace, pracovní 
praxe na pracovišti a poradenských služeb 
poskytovaných úřady práce, za podmínek 
rovnocenných s těmi, které platí pro jejich 
státní příslušníky.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 87
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy se snaží osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany 
usnadňovat přístup k možnostem 
vzdělávání spojeného se zaměstnáním a 
k odborné přípravě, jež jsou uvedeny
v odstavci 2, a to v případě potřeby 
prostřednictvím opatření, jako je 
poskytování stipendií na obživu a půjček 
nebo možnost pracovat na částečný 
úvazek při studiu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Otázka, kterou se zabývá odstavec 3 se již dostatečně řeší v odstavcích 1 a 2. Cílem je 
zabránit překrývání právních předpisů.

Pozměňovací návrh 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy povolují osobám, kterým 
byl přiznán status doplňkové ochrany, 
vykonávat zaměstnání nebo samostatnou 
výdělečnou činnost podle předpisů, které 
se obecně vztahují na dotyčné povolání
a veřejnou službu, bezprostředně po 
přiznání statusu doplňkové ochrany. Lze 
rovněž zohlednit situaci na pracovním 
trhu v členských státech. Patří sem
i hodnocení odůvodnění pro 
upřednostnění přístupu k zaměstnání na 
omezenou dobu v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. Členské státy zajistí, 
aby osoby, kterým byl přiznán status 
doplňkové ochrany, měly přístup
k pracovnímu místu, které jim je 
nabídnuto v souladu s vnitrostátními 
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pravidly o prioritách na trhu práce.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby měly osoby, 
kterým byl přiznán status doplňkové 
ochrany, přístup k možnostem vzdělávání 
dospělých spojeného se zaměstnáním,
k odborné přípravě a k získávání praxe na 
pracovišti za podmínek určených 
členskými státy.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 90
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují přístup osob 
požívajících mezinárodní ochrany
k programům výuky jazyků v členských 
státech tak, aby mladistvým i dospělým 
umožnily plný přístup k systémům 
vzdělávání členských států.

Or. el

Pozměňovací návrh 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla osobám 
požívajícím mezinárodní ochrany
v členském státě, který tuto ochranu
přiznal, poskytována stejná nezbytná 
sociální péče, jaká je poskytována státním 
příslušníkům tohoto členského státu.

1. Členské státy zajistí, aby byla osobám, 
kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka 
nebo status doplňkové ochrany,
v členském státě, který toto postavení nebo 
status přiznal, poskytována stejná nezbytná 
sociální péče, jaká je poskytována státním 
příslušníkům tohoto členského státu.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 92
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byla osobám 1. Členské státy zajistí, aby byla osobám, 
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požívajícím mezinárodní  ochrany
v členském státě, který tuto ochranu
přiznal, poskytována stejná nezbytná 
sociální péče, jaká je poskytována státním 
příslušníkům tohoto členského státu.

kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka 
nebo status doplňkové ochrany,
v členském státě, který toto postavení nebo 
status přiznal, poskytována stejná nezbytná 
sociální péče, jaká je poskytována státním 
příslušníkům tohoto členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Ernst Strasser

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od obecného pravidla 
uvedeného v odstavci 1 mohou členské 
státy omezit sociální péči poskytovanou 
osobám, kterým byl přiznán status 
doplňkové ochrany, na základní dávky, 
které jsou pak poskytovány ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek 
způsobilosti, jaké platí pro vlastní státní 
příslušníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od obecného pravidla 
uvedeného v odstavci 1 mohou členské 
státy omezit sociální péči poskytovanou 
osobám, kterým byl přiznán status 
doplňkové ochrany, na základní dávky, 
které jsou pak poskytovány ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek 
způsobilosti, jaké platí pro vlastní státní 
příslušníky.
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Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 95
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od obecného pravidla 
uvedeného v odstavci 1 mohou členské 
státy omezit sociální péči poskytovanou 
osobám, kterým byl přiznán status 
doplňkové ochrany, na základní dávky, 
které jsou pak poskytovány ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek 
způsobilosti, jaké platí pro vlastní státní 
příslušníky.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec, který byl původně v návrhu Komise, je třeba zachovat, protože podporuje 
přístup na trh práce pro uprchlíky i pro osoby, kterým byl přiznán status doplňkové ochrany.

Pozměňovací návrh 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby měly osoby 
požívající mezinárodní ochrany přístup ke 
zdravotní péči za stejných podmínek, jaké 

1. Členské státy zajistí, aby měly osoby, 
kterým bylo přiznáno postavení uprchlíka 
nebo status doplňkové ochrany, přístup ke 
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platí pro státní příslušníky členského státu, 
který tuto ochranu přiznal.

zdravotní péči za stejných podmínek, jaké 
platí pro státní příslušníky členského státu, 
který toto postavení nebo status přiznal.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od obecného pravidla 
uvedeného v odstavci 1 mohou členské 
státy omezit zdravotní péči poskytovanou 
osobám, kterým byl přiznán status 
doplňkové ochrany, na základní dávky, 
které jsou pak poskytovány ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek 
způsobilosti, jaké platí pro vlastní státní 
příslušníky.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují přiměřenou 
zdravotní péči a v případě potřeby i péči
o duševní zdraví  za stejných podmínek, 
jaké platí pro státní příslušníky členského 
státu, který dotyčné postavení nebo status 
přiznal, osobám požívajícím mezinárodní 
ochrany,  které mají zvláštní potřeby, 
například těhotným ženám, zdravotně 
postiženým osobám, osobám, které byly 
podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí, nebo nezletilým 
osobám, které byly oběťmi zneužívání, 
zanedbávání, vykořisťování, mučení, 
krutého, nelidského a ponižujícího 
zacházení nebo které trpěly v ozbrojeném 
konfliktu.

2. Členské státy poskytují přiměřenou 
zdravotní péči a v případě potřeby i péči
o duševní zdraví  za stejných podmínek, 
jaké platí pro státní příslušníky členského 
státu, který dotyčné postavení nebo status 
přiznal, osobám požívajícím mezinárodní 
ochrany,  které mají zvláštní potřeby, 
například těhotným ženám, zdravotně 
postiženým osobám, osobám, které byly 
podrobeny mučení nebo jinému krutému, 
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, 
jako je např. mrzačení pohlavních 
orgánů, nucená sterilizace, znásilnění, 
nucený potrat, nebo jiným formám 
hrubého psychického, fyzického nebo 
sexuálního násilí, nebo nezletilým osobám, 
které byly oběťmi zneužívání, 
zanedbávání, vykořisťování, mučení, 
krutého, nelidského a ponižujícího 
zacházení nebo které trpěly v ozbrojeném 
konfliktu.

Or. it

Odůvodnění

Mrzačení pohlavních orgánů, nucený potrat a nucená sterilizace jsou závažnými formami 
násilí páchaného na ženách a měly by tedy být v právních předpisech výslovně uvedeny. 
Usnesení 1765(2010) Parlamentního shromáždění Rady Evropy specificky odkazuje na 
potřebu tyto faktory při posuzování žádostí o azyl zohledni .

Pozměňovací návrh 99
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytují přiměřenou 
zdravotní péči a v případě potřeby i péči
o duševní zdraví  za stejných podmínek, 
jaké platí pro státní příslušníky členského 

2. Členské státy poskytují přiměřenou 
zdravotní péči a v případě potřeby i péči
o duševní zdraví  za stejných podmínek, 
jaké platí pro státní příslušníky členského 
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státu, který dotyčné postavení nebo status 
přiznal, osobám požívajícím mezinárodní
ochrany,  které mají zvláštní potřeby, 
například těhotným ženám, zdravotně 
postiženým osobám, osobám, které byly 
podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným 
formám hrubého psychického, fyzického 
nebo sexuálního násilí, nebo nezletilým 
osobám, které byly oběťmi zneužívání, 
zanedbávání, vykořisťování, mučení, 
krutého, nelidského a ponižujícího 
zacházení nebo které trpěly v ozbrojeném 
konfliktu.

státu, který dotyčné postavení nebo status 
přiznal, osobám, kterým bylo přiznáno 
postavení uprchlíka nebo status 
doplňkové ochrany,  které mají zvláštní 
potřeby, například těhotným ženám, 
zdravotně postiženým osobám, osobám, 
které byly podrobeny mučení, znásilnění 
nebo jiným formám hrubého psychického, 
fyzického nebo sexuálního násilí, nebo 
nezletilým osobám, které byly oběťmi 
zneužívání, zanedbávání, vykořisťování, 
mučení, krutého, nelidského a ponižujícího 
zacházení nebo které trpěly v ozbrojeném 
konfliktu.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na širokou škálu důvodů žádostí o mezinárodní ochranu a na rozdíly v délce doby 
strávené v daném členském státě, které z toho vyplývají, musí být i nadále možné činit rozdíly 
mezi úrovní dávek poskytovaných uprchlíkům a osobám požívajícím status doplňkové 
ochrany.

Pozměňovací návrh 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zaručí přístup ke všem 
prostředkům zdravotní péče, v případě 
potřeby i k přeshraniční léčbě.  

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zásadou mobility pacientů a aby bylo zajištěno, že zdravotní péče je poskytována 
za stejných podmínek jako je poskytována státním příslušníkům členských států, měl by být 
zajištěn přístup k přeshraniční léčbě i pro osoby požívající ochrany.
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Pozměňovací návrh 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy v každém případě zajistí 
specifickou zdravotní péči, zejména 
psychologickou péči pro nezletilé osoby 
bez doprovodu.

Or. it

Odůvodnění

Z hlediska specifických potřeb nejzranitelnějších kategorií osob má zdravotní péče, zejména 
psychologická péče, zásadní význam.

Pozměňovací návrh 102
Simon Busuttil

Návrh směrnice
Článek 32 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k bydlení vypouští se
Členské státy zajistí, aby měly osoby 
požívající mezinárodní ochrany  přístup
k bydlení za stejných podmínek jako 
ostatní státní příslušníci třetích zemí 
oprávněně pobývající na jejich územích. 
Členské státy se snaží provádět politiky, 
jejichž cílem je předcházet diskriminaci 
osob požívajících mezinárodní ochrany
a zajistit těmto osobám stejné příležitosti 
na trhu s bydlením.

Or. en



PE452.552v01-00 52/54 AM\836911CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 103
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro usnadnění začlenění osob 
požívajících mezinárodní ochrany  do 
společnosti zajistí  členské státy přístup k
integračním programům, které považují za 
vhodné , s cílem zohlednit zvláštní potřeby 
osob požívajících mezinárodní ochrany,
nebo vytvoří předpoklady zaručující 
přístup k těmto programům.

1. Pro usnadnění začlenění osob 
požívajících mezinárodní ochrany  do 
společnosti zajistí  členské státy přístup k
integračním programům, které považují za 
vhodné , s cílem zohlednit zvláštní potřeby 
osob požívajících mezinárodní ochrany,
nebo vytvoří předpoklady zaručující 
přístup k těmto programům. Stejným 
způsobem členské státy stanoví, že 
uprchlíci musí tyto nabídky na pomoc 
související s integrací přijmout, aby se
aktivně zapojili do své integrace do 
společnosti. Pokud to příslušné orgány 
členského státu považují za užitečné a je 
to vhodné z hlediska trvání požadavku na 
ochranu, musí se osoby požívající status 
doplňkové ochrany účastnit kurzů 
integrace.

Or. de

Odůvodnění

Výkon práv souvisejících s mezinárodní ochranou s sebou nese i povinnosti. Sem obecně patří 
dodržování právních předpisů daného členského státu, ale i návštěvu kurzů integrace, které 
členský stát nabízí.

Pozměňovací návrh 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi tyto integrační programy mohou 
patřit úvodní programy a jazykové 
vzdělávání zohledňující v co nejvyšší míře 
potřeby osob požívajících mezinárodní 

2. Členské státy organizují výuku jazyků, 
která má za úkol usnadnit integraci. Je 
třeba členské státy rovněž povzbudit
k tomu, aby vytvořily vzdělávací programy 
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ochrany. zaměřené na základní práva a hodnoty 
daného členského státu a na zásady 
demokracie, lidská práva, rovnoprávnost
a práva a povinnosti jednotlivců v tomto 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jean Lambert

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do […]  předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice a případně navrhne veškeré 
potřebné změny. Členské státy předají 
Komisi veškeré informace vhodné pro 
vypracování uvedené zprávy do […] .

1. Do […]  předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
této směrnice a případně navrhne veškeré 
potřebné změny. Návrhy změn se týkají 
přednostně článků 5, 7, 14 a 19. Členské 
státy předají Komisi veškeré informace 
vhodné pro vypracování uvedené zprávy 
do […] .

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po předložení uvedené zprávy předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
každých pět let zprávu o uplatňování této 
směrnice.

2. Po předložení uvedené zprávy předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
každé tři roky zprávu o uplatňování této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Pravidelná revize uplatňování směrnice a dosaženého pokroku vyžaduje, aby Komise 
předkládala návrhy alespoň každé tři roky.
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