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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu 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 
(přepracované znění)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0551),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 63 odst. 1 bod 1 písm. c), bod 2 písm. a) a bod 3 
písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0250/2009),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 78 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis, který dne 2. února 2010 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny 
složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tato 
směrnice zejména usiluje o zajištění plného 
dodržování lidské důstojnosti a práva na 
azyl u žadatelů o azyl a jejich rodinných 
příslušníků, kteří je doprovázejí, a 
o podporu používání článků 1, 7, 14, 15, 
16, 18, 21, 24, 34 a 35 uvedené listiny a je 
třeba ji odpovídajícím způsobem provést.

(15) Tato směrnice ctí základní práva 
a dodržuje zásady uznané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie. Tato 
směrnice zejména usiluje o zajištění plného 
dodržování lidské důstojnosti a práva na 
azyl u žadatelů o azyl a jejich rodinných 
příslušníků, kteří je doprovázejí, a 
o podporu používání článků 1, 7, 14, 15, 
16, 18, 21, 23, 24, 34 a 35 uvedené listiny 
a je třeba ji odpovídajícím způsobem 
provést.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být přidán článek 23 Listiny základních práv Evropské unie, týkající se rovnosti mužů 
a žen, aby se zajistilo, že bude při přezkoumávání žádostí o azyl zohledněna rovnost pohlaví.

Pozměňovací návrh 2

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 v případech 
odloučených dětí,
b) blaho a sociální vývoj dítěte se 
zohledněním zejména etnického, 
náboženského, kulturního a jazykového 
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zázemí dítěte a dále s ohledem na potřebu 
stability a kontinuity péče a opatrovnictví 
a přístupu ke zdravotnickým službám 
a vzdělávání,
c) otázky bezpečnosti a ochrany, 
především pokud existuje nebezpečí, že by 
se dítě mohlo stát obětí jakékoli formy 
násilí či zneužívání, včetně obchodu,
d) přání dítěte, přičemž těmto přáním je 
přikládán význam s ohledem na věk 
a zralost dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Tímto jsou stanoveny jasné pokyny k tomu, jak by měly být při posuzování potřeby ochrany 
definovány „nejlepší zájmy dítěte“, a napomůže se sjednocení praxe uplatňované 
v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 3

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, 
včetně pohlavní identity a sexuální 
orientace.

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zajistí, že se v textu plně odrazí hledisko rovnosti pohlaví, rozmanitý, 
proměnlivý charakter vrstev v různých společnostech a vyvíjející se mezinárodní normy 
v oblasti lidských práv.
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Pozměňovací návrh 4

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 
existovala již v zemi původu: 

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

Or. en

Odůvodnění

Upřesňující věta „pokud tato rodina existovala již v zemi původu“ nezahrnuje rodinné vazby, 
které byly vytvořeny během útěku či v hostitelské zemi, ani děti, které se narodily po odchodu 
ze země původu. Respektování celistvosti rodiny by nemělo záviset na tom, zda byla rodina 
založena již před útěkem ze země původu. Rodiny, které vznikly během útěku nebo po 
příchodu do země azylu, je rovněž třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „nejlepšími zájmy dítěte“ zájmy 
stanovené odkazem na Úmluvu OSN 
o právech dítěte a na doporučení, 
závěrečné poznámky a zprávy Výboru 
OSN pro práva dítěte a jiných agentur 
OSN;

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění je nezbytné proto, aby mohly být v souladu s bodem odůvodnění 17 jasně 
definovány „nejlepší zájmy dítěte“.
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Pozměňovací návrh 6

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 pouze tyto subjekty, 
které jsou ochotny a schopny prosazovat 
právní stát a nést odpovědnost:

Or. en

Odůvodnění

Věta „které jsou ochotny a schopny 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 odpovědné podle 
mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 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, včetně 
mezinárodních organizací, které ovládají 
stát nebo podstatnou část území státu.

Or. en

Odůvodnění

Věta „jsou ochotny a schopny 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 odpovědné podle 
mezinárodního práva.
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Pozměňovací návrh 8

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. Účinná a trvalá ochrana je poskytována, 
jestliže subjekty uvedené v odstavci 1 
brání 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

Odůvodnění

„Účinná a trvalá ochrana“ je cílem: pokud jí nelze dosáhnout, nejsou „přiměřené kroky“ 
dostatečné.

Pozměňovací návrh 9

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 ochraně před 
pronásledováním nebo vážnou újmou 
definované v článku 7 v části země 
původu, do které může bezpečně a legálně 
odcestovat, do níž je mu umožněn vstup 
a kde se může usadit, a pokud lze důvodně 
očekávat, že zde setrvá.

Or. en
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Odůvodnění

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Pozměňovací návrh 10

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. Pokud je 
žadatelem nezletilá osoba bez doprovodu, 
je součástí posuzování žádosti podle 
odstavce 1 dostupnost bezpečné 
a konkrétní péče a opatrovnictví, které 
jsou v nejlepším zájmu této nezletilé osoby 
bez doprovodu. 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 aby tyto informace byly 
využívány. Pokud je původcem 
pronásledování stát nebo státní subjekt, 
předpokládá se, že se tento odstavec 
nepoužije.

Or. en

Odůvodnění

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
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must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
 iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 
which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation. 
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Pozměňovací návrh 11

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

Odůvodnění

V mnoha členských zemích EU a v rámci mezinárodního práva je dostatečné, pokud je pro 
účely definování určité společenské skupiny splněn jeden z těchto dvou požadavků. Tato praxe 
by měla být prosazována i na úrovni EU, aby nedocházelo k vytváření mezer v ochraně a aby 
byla posílena soudržnost azylových politik jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – 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 

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 
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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.

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, včetně pohlavní identity.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou rozhodnout, že
tento článek se vztahuje také na jiné blízké 
příbuzné, kteří žili společně jako součást 
dané rodiny v době, kdy opouštěli zemi 
původu, a kteří byli v té době plně nebo 
z velké části závislí na osobě požívající 
mezinárodní ochrany.

5. Členské státy zváží, zda se tento článek 
bude vztahovat také na jiné blízké 
příbuzné, kteří žili společně jako součást 
dané rodiny v době, kdy opouštěli zemi 
původu, a kteří byli v té době plně nebo 
z velké části závislí na osobě požívající 
mezinárodní ochrany.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sjednocení praxe uplatňované v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. S ohledem na nejlepší zájem nezletilých 
osob členské státy zavedou postupy 
napomáhající nalezení rodinných 
příslušníků nezletilé osoby bez doprovodu 
co nejrychleji po poskytnutí mezinárodní 
ochrany. Při riziku ohrožení života nebo 
fyzické nedotknutelnosti nezletilé osoby 
nebo jejích blízkých příbuzných, zejména 

5. S ohledem na nejlepší zájem nezletilých 
osob členské státy zavedou postupy 
napomáhající nalezení rodinných 
příslušníků nezletilé osoby bez doprovodu 
v době podání žádosti o poskytnutí 
mezinárodní ochrany. Při riziku ohrožení 
života nebo fyzické nedotknutelnosti 
nezletilé osoby nebo jejích blízkých 
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pokud tito příbuzní zůstali v zemi původu, 
musí být dbáno na to, aby byla zaručena 
důvěrnost shromažďování, zpracování 
a předávání informací o těchto osobách.

příbuzných, zejména pokud tito příbuzní 
zůstali v zemi původu, musí být dbáno na 
to, aby byla zaručena důvěrnost 
shromažďování, zpracování a předávání 
informací o těchto osobách.

Or. en

Odůvodnění

Zahájení programů zaměřených na nalezení rodiny v době podání žádosti, jak to navrhuje 
Komise v přepracovaném znění směrnice o podmínkách přijímání, by bylo žádoucí a zajistilo 
by soulad mezi těmito dvěma směrnicemi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise předkládá návrh na přepracování (částečné změny textu) původní směrnice 
2004/83/ES. Při vytváření původního návrhu byl Evropský parlament pouze konzultován: 
nyní, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, je Parlament v pozici spolurozhodování. 
Stávající směrnice obsahuje dva klíčové prvky: důvody, které opravňují k získání postavení 
uprchlíka nebo doplňkové ochrany, a obsah této ochrany z hlediska práv na pobyt 
a zaměstnaneckých a sociálních práv v členském státě, který je za ochranu odpovědný.

Komise předložila přepracovaný návrh (směrnice KOM(2009)0551 v konečném znění) jako 
výsledek požadovaného přezkumu dřívější směrnice a vývoje judikatury. Je rovněž zřejmé, že 
existují značné rozdíly mezi praxí, kterou při provádění stávající směrnice uplatňují jednotlivé 
členské státy. Celkovým výsledkem této situace jsou výrazné odchylky v množství uznaných 
žádostí a riziko, že bude pokračovat druhotný pohyb žadatelů. Zatímco některé rozdíly lze 
řešit zlepšením spolupráce, při níž by měl hrát významnou úlohu nový Evropský podpůrný 
úřad pro otázky azylu, je potřeba, aby byl vyjasněn legislativní rámec – tedy směrnice 
samotná – tak, aby byl při uplatňování směrnice k dispozici důraznější, jasnější rámec.

Zpravodajka obecně vítá změny navržené Komisí a předloží při této příležitosti pouze několik 
pozměňovacích návrhů. 

Mezi významné navržené změny patří větší sblížení dvou kategorií ochrany, a tedy 
odkazování na osoby požívající mezinárodní ochrany (článek 1, čl. 2 písm. b), čl. 2 písm. j) 
a další). Tímto způsobem budou prováděcí orgány upozorněny, že se tyto dvě kategorie 
ochrany navzájem doplňují: doplňková ochrana nemá pro osoby, kterým při návratu do země 
původu hrozí vážná újma, menší význam. Komise ve svém návrhu rovněž usiluje o větší 
sblížení nároků, které jsou součástí ochrany (články 22–27, 29, 30, 33, 34 a související body 
odůvodnění). Již nyní nečiní většina členských států mezi těmito dvěma skupinami velké 
rozdíly: pouze ve třech státech je úplný přístup osob s doplňkovou ochranou na trh práce
omezen; v jednom státě se rozlišuje na základě přístupu ke zdravotní péči; v osmi státech je 
omezena doba platnosti povolení k pobytu těchto osob, což zřejmě odráží názor, že osoby, 
které potřebují doplňkovou ochranu, ji budou potřebovat pouze po krátkou dobu. Neprokázalo 
se však, že by to byla pravda. Zdá se tedy, že návrhy Komise odrážejí stanoviska členských 
států.

Vedle návrhu Komise týkajícího se článku 10 navrhla zpravodajka nevelký počet 
pozměňovacích návrhů, které se týkají rovnosti pohlaví a pohlavní identity (bod odůvodnění 
15 a 29, čl. 10 odst. 1 písm. d)). Zatímco některé členské státy v této oblasti jednají podle 
osvědčených postupů, jiné státy nejsou příliš ochotny uvedený náležitý význam zohlednit.

Zpravodajka předložila doplňující pozměňovací návrh k čl. 10 písm. d): dané dvě podmínky 
týkající se skupin by měly být alternativní a kumulativní. Toto rozlišení je důležité při 
posuzování potřeby ochrany a mělo by být objasněno tak, aby bylo lépe sladěno 
s podmínkami Úmluvy o uprchlících.

Další pozměňovací návrhy, které zpravodajka předložila, se týkají dětí: nejlepší zájmy dítěte 
se objevují v návrhu Komise k bodu odůvodnění č. 17. Zpravodajka se domnívá, že by tento 
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pojem měl být dále rozvinut, aby bylo konkrétněji stanoveno, co z něj vyplývá, a rovněž 
navrhuje čl. 2 odst. 1, kterým se na dané odůvodnění naváže, a tento pojem se tak stane 
součástí aktivního textu. Pozměňovací návrh předložený k čl. 8 odst. 2 se týká výhradně péče 
o nezletilé osoby bez doprovodu. Kontinuita péče o tyto děti je prvkem, o nějž je třeba 
usilovat v rámci celého společného evropského azylového systému, a proto byl předložen také 
pozměňovací návrh k čl. 31 odst. 5. Zpravodajka by chtěla Komisi a Radu požádat, aby 
zvážily nezbytnou kontinuitu, a to nejen pokud jde o opatrovnictví těchto dětí. 

Ze strany Rady a Komise by rovněž uvítala podrobnější objasnění toho, jak nejlépe řešit 
otázky související s obvyklou praxí, pokud přitom budou jasně ohroženi ti, kteří s touto praxí 
nesouhlasí či se o nich předpokládá, že ji porušili. Je třeba, aby vznikl legislativní text, který 
objasní, že je třeba tuto skutečnost zohlednit, anebo by stačily jasné pokyny?

Návrhy týkající se definice rodiny mají rovněž dopad na děti. Zpravodajka vítá návrhy 
Komise, které se zabývají vdanými či ženatými nezletilými dětmi, které sice tvoří malou 
skupinu, jejíž ochrana by se však neměla podřizovat rodinnému stavu. Mnoho skupin 
odborníků poukázalo na to, že se může stát, že potřeba ochrany rodin, které vznikly během 
útěku nebo po příchodu do země azylu, nebude plně posouzena a že tyto rodiny budou při 
posuzování odděleny. Lze se domnívat, že tento postup je v rozporu s právem na rodinný 
život. 

Článek 7 se vztahuje na poskytovatele ochrany. Panuje velmi rozšířený názor, že za 
poskytovatele ochrany lze v podstatě považovat pouze státy: mezinárodní orgány nedisponují 
atributy státu a nemohou se stát stranami mezinárodních úmluv. Cílem změny, kterou 
k tomuto článku navrhla Komise, je zpřísnění podmínek, které musí splnit nestátní subjekty, 
pokud se má mít za to, že jsou schopny zajistit účinnou a trvalou ochranu. Zpravodajka se 
rozhodla změnit uspořádání tohoto článku tak, aby podmínky platily pro státní i nestátní 
subjekty.

Článek 8 se týká vnitrostátní ochrany v zemi, z níž žadatel utíká. Zpravodajka navrhuje, aby 
bylo kromě návrhu Komise zachováno i původní znění čl. 8 odst. 1: byla upozorněna na to, že 
koncepce „přiměřenosti“ je zde důležitá z právního hlediska, stejně jako vysvětlení Komise. 
Zpravodajka zvažuje předložení dalších potřebných pozměňovacích návrhů k článkům 11 
a 16, které se týkají ukončení.

Zpravodajka lituje, že ani v omezeném prostoru, který přepracovaný návrh nabízí, nebyly 
otevřeny otázky související s články 14 a 19 a otázka nenavracení, neboť se týká osob bez 
humanitární ochrany. Další otázky týkající se nestátních poskytovatelů ochrany, jakou jsou 
mezinárodní subjekty, v podstatě nebyly řešeny. Z tohoto důvodu zpravodajka zařadila 
v rámci doložky o přezkumu specifické články.

Celkově však zpravodajka návrhy Komise Parlamentu doporučuje, doufá, že její vlastní 
pozměňovací návrhy budou chápány pozitivně, a očekává reakci Komise.
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

VÝBOR PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

PŘEDSEDA

Č. jedn.: D(2010)5206

pan Fernando LOPEZ AGUILAR
předseda Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci
ASP 11G306
Brusel

Věc: 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
KOM(2009)0551 (v konečném znění) ze dne 21. 10. 2009 – 2009/0164(COD)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený 
návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto: 

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou 
věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně 
příslušný výbor. 

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném 
výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také 
předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj 
úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 50 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit 
svůj postoj k pozměňovacím návrhům a dále, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh 
vzít zpět.“

Na základě stanoviska právní služby, jejíž zástupci se účastnili schůzí poradní skupiny, která 
zkoumala návrh přepracovaného znění, a v souladu s doporučeními navrhovatele zastává 
Výbor pro právní záležitosti názor, že dotyčný návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě 
těch, které v něm nebo ve stanovisku poradní skupiny byly jako takové označeny, a že pokud 
jde o kodifikaci těchto změn v nezměněných ustanoveních dřívějších aktů, obsahuje návrh 
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přímou kodifikaci stávajících textů beze změny jejich podstaty.

Výbor pro právní záležitosti se dále domnívá, že podle článku 87 technické změny 
navrhované ve stanovisku výše uvedené pracovní skupiny byly nezbytné k zajištění toho, aby 
byl návrh v souladu s přepracovanými ustanoveními.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi dne 27. ledna 2010 doporučuje 
(22 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování)1, aby Váš výbor jako příslušný výbor 
přezkoumal výše uvedený návrh v souladu se svými návrhy a s článkem 87. 

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.
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PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY PRÁVNÍCH SLUŽEB 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 23. listopadu 2009

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, 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 
KOM(2009)551 ze dne 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 29. 
října 2009 sešla pracovní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady 
a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.
Na této schůzi1 pracovní skupina projednala návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se kodifikuje směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 
normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, 
aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje 
mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, a dospěla společnou dohodou k těmto 
závěrům.
1) V čl. 9 odst. 3 by původní znění „V souladu s čl. 2 písm. c)“ mělo být pozměněno ve znění 
„V souladu s čl. 2 písm. d)“.
2) V čl. 19 odst. 1 by měla být slova „po vstupu této směrnice v platnost“ pozměněna 
ve znění „po vstupu směrnice 2004/83/ES v platnost“.
3) V čl. 23 odst. 2 by měl být odkaz na „články 24 až 34“ pozměněn na odkaz na „články 24 
až 27 a 29 až 35“.
4) V čl. 39 odst. 1 pododstavec 1 by měla být poslední věta „Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí“ vyznačena stínovým 
písmem, obecně používaným pro označování podstatných změn v přepracovaných textech.

5) V čl. 39 odst. 2 by měla být poslední slova „a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě 
anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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a touto směrnicí“ vyznačena stínovým písmem.
6) V článku 42 by měla být znovu zavedena poslední slova článku 40 směrnice Rady 
2004/83/E („v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství“).
7) V příloze I, části B by mělo být datum 10. října 2006 nahrazeno datem 9. října 2006.

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

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


