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PR_COD_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre 
oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho 
občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany 
(prepracované znenie)
(KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0551),

– so zreteľom na článok 251 druhý odsek a článok 63 prvý odsek bod 1 písm. c), bod 2 
písm. a) a bod 3 písm. a) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C7-0250/2009),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 78 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 2. februára 2010 adresovaný Výboru 
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v súlade s článkom 87 ods. 3 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-
0000/2010),

A. keďže podľa konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny a doplnenia okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami a doplneniami, 
návrh zahŕňa priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty,

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní zohľadňujúc odporúčania konzultačnej 
pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie . 
Táto smernica sa snaží predovšetkým 
o zaistenie plného rešpektovania ľudskej 
dôstojnosti a práva na azyl žiadateľov o 
azyl a ich sprevádzajúcich rodinných 
príslušníkov , ako aj o podporu 
uplatňovania článkov 1, 7, 14, 15, 16, 18, 
21, 24, 34 a 35 Charty a mala by sa 
vykonávať primerane .

(15) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie . 
Táto smernica sa snaží predovšetkým 
o zaistenie plného rešpektovania ľudskej 
dôstojnosti a práva na azyl žiadateľov o 
azyl a ich sprevádzajúcich rodinných 
príslušníkov, ako aj o podporu 
uplatňovania článkov 1, 7, 14, 15, 16, 18, 
21, 23, 24, 34 a 35 charty a mala by sa 
vykonávať primerane.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť pri posudzovaní žiadostí o azyl citlivý prístup z rodového hľadiska, mal 
by sa doplniť článok 23 Charty základných práv Európskej únie o rovnosti medzi mužmi 
a ženami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pri vykonávaní tejto smernice by 
členské štáty mali zohľadňovať hlavne 
„najlepší záujem dieťaťa“ v súlade s 
Dohovorom Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa z roku 1989 .

(17) Pri vykonávaní tejto smernice by 
členské štáty  mali zohľadňovať hlavne 
„najlepší záujem dieťaťa“ v súlade s 
Dohovorom Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa z roku 1989.

Pri posudzovaní najlepšieho záujmu 
dieťaťa by členské štáty mali primerane 
zohľadňovať najmä tieto faktory:
a) ochrana rodinného života vrátane 
možností opätovného zlúčenia rodín 
v prípade odlúčenia od detí;
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b) blaho a sociálny vývoj dieťaťa, 
s osobitným zreteľom na etnický, 
náboženský, kultúrny a jazykový pôvod 
dieťaťa a takisto na potrebu stability 
a kontinuity opatrení týkajúcich sa 
starostlivosti a opatery a prístupu 
k službám v oblasti zdravotníctva 
a vzdelávania; 
c) otázky bezpečnosti a ochrany, najmä ak 
existuje riziko, že dieťa by sa mohlo stať 
obeťou akejkoľvek formy násilia 
a zneužívania vrátane obchodovania;  
d) postoje dieťaťa, s primeraným 
dôrazom na tieto postoje podľa veku 
a zrelosti dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa stanovuje jednoznačné usmernenie o tom, 
ako vymedziť „najlepší záujem“ pri posudzovaní potrieb ochrany a podporuje sa zosúladenie 
praxe v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Rovnako je potrebné zaviesť spoločný 
pojem dôvodu prenasledovania 
„príslušnosť k určitej sociálnej skupine“. 
Na účely vymedzenia určitej sociálnej 
skupiny je potrebné náležite zohľadniť 
otázky vyplývajúce z rodovej príslušnosti 
žiadateľa.

(29) Rovnako je potrebné zaviesť spoločný 
pojem dôvodu prenasledovania 
„príslušnosť k určitej sociálnej skupine“. 
Na účely vymedzenia určitej sociálnej 
skupiny je potrebné náležite zohľadniť 
otázky vyplývajúce z rodovej príslušnosti 
žiadateľa vrátane rodovej identity 
a sexuálnej orientácie.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto dodatkom sa zabezpečuje, aby text v plnej miere zohľadňoval rodové hľadisko a 
rôznorodý a premenlivý charakter skupín v rôznych spoločnostiach a neustále sa vyvíjajúce 
medzinárodné normy v oblasti ľudských práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno j – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) „rodinní príslušníci“ znamenajú, pokiaľ 
už rodina existovala v krajine pôvodu,
nasledujúcich rodinných príslušníkov 
osoby pod medzinárodnou  ochranou, ktorí 
sú prítomní v tom istom členskom štáte, 
pokiaľ ide o žiadosť o medzinárodnú 
ochranu: 

j) „rodinní príslušníci“ znamenajú 
nasledujúcich rodinných príslušníkov 
osoby pod medzinárodnou ochranou, ktorí 
sú prítomní v tom istom členskom štáte, 
pokiaľ ide o žiadosť o medzinárodnú 
ochranu: 

Or. en

Odôvodnenie

Spresňujúce slovné spojenie „pokiaľ už rodina existovala v krajine pôvodu“ nezahŕňa 
rodinné väzby, ktoré sa vytvorili počas úteku alebo v hostiteľskej krajine, vrátane detí, ktoré 
sa narodili po odchode z krajiny pôvodu. Úcta k celistvosti rodiny by nemala byť podmienená 
tým, či bola rodina založená pred útekom z krajiny pôvodu, pričom takisto treba zohľadniť 
rodiny, ktoré vznikli počas úteku alebo po príchode do štátu azylu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ka) „najlepší záujem dieťaťa“ znamená 
záujmy stanovené so zreteľom na 
Dohovor OSN o právach dieťaťa a na 
odporúčania, záverečné poznámky 
a správy Výboru OSN pre práva dieťaťa 
a ostatných agentúr OSN;

Or. en

Odôvodnenie

Tento dodatok je potrebný na jednoznačné vymedzenie pojmu „najlepší záujem dieťaťa“ 
v súlade s odôvodnením 17.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ochrana pred prenasledovaním alebo 
vážnym bezprávím musí byť účinná 
a trvalá a môže byť poskytovaná iba  :

1. Ochrana pred prenasledovaním alebo 
vážnym bezprávím musí byť účinná 
a trvalá a môže byť poskytovaná iba týmito 
aktérmi, ktorí sú ochotní a schopní 
presadzovať zásady právneho štátu 
a prevziať zodpovednosť:

Or. en

Odôvodnenie

Slovné spojenie „ochotní a schopní presadzovať zásadu právneho štátu“ by sa malo výslovne 
vzťahovať aj na štát, keďže by sa nemalo predpokladať, že štát, v ktorom žiadateľ o azyl hľadá 
ochranu, je automaticky „ochotný a schopný presadzovať zásady právneho štátu“. Aktéri, 
ktorých možno považovať za spôsobilých poskytnúť účinnú ochranu, by takisto mali byť 
schopní zaručiť, že prevezmú zodpovednosť podľa medzinárodného práva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) stranami alebo organizáciami, vrátane 
medzinárodných organizácií, 
kontrolujúcimi štát alebo podstatnú časť 
územia štátu, ktoré sú ochotné a schopné 
presadzovať zásady právneho štátu .

b) stranami alebo organizáciami, vrátane 
medzinárodných organizácií, 
kontrolujúcimi štát alebo podstatnú časť 
územia štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Slovné spojenie „ochotní a schopní presadzovať zásadu právneho štátu“ by sa malo výslovne 
vzťahovať aj na štát, keďže by sa nemalo predpokladať, že štát, v ktorom žiadateľ o azyl hľadá 
ochranu, je automaticky „ochotný a schopný presadzovať zásady právneho štátu“. Aktéri, 
ktorých možno považovať za spôsobilých poskytnúť účinnú ochranu, by takisto mali byť 
schopní zaručiť, že prevezmú zodpovednosť podľa medzinárodného práva. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Účinná a trvalá  ochrana sa spravidla
poskytuje, keď aktéri uvedení v odseku 1 
prijmú primerané opatrenia na 
zabránenie prenasledovaniu alebo utrpeniu 
vážneho bezprávia, okrem iného 
fungovaním účinného právneho systému na 
odhalenie, stíhanie a potrestanie činov 
predstavujúcich prenasledovanie alebo 
vážne bezprávie a žiadateľ má prístup k 
takejto ochrane.

2. Účinná a trvalá  ochrana sa poskytuje, 
keď aktéri uvedení v odseku 1 zabránia
prenasledovaniu alebo utrpeniu vážneho 
bezprávia, okrem iného fungovaním 
účinného právneho systému na odhalenie, 
stíhanie a potrestanie činov 
predstavujúcich prenasledovanie alebo 
vážne bezprávie a žiadateľ má prístup k 
takejto ochrane.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je „účinná a trvalá  ochrana“: ak ju nemožno dosiahnuť, „primerané opatrenia“ 
nepostačujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ako súčasť posudzovania žiadosti o 
medzinárodnú ochranu môžu členské štáty 
určiť, že žiadateľ nepotrebuje 
medzinárodnú ochranu, ak žiadateľ má v 
niektorej časti krajiny pôvodu prístup k 
ochrane proti prenasledovaniu alebo 
vážnemu bezpráviu, ako je vymedzená v 
článku 7  a môže bezpečne a legálne 
odcestovať  do tejto časti krajiny, , získať
možnosť prijatia a usadiť sa tam  .

1. Ako súčasť posudzovania žiadosti o 
medzinárodnú ochranu môžu členské štáty 
určiť, že žiadateľ nepotrebuje 
medzinárodnú ochranu, ak žiadateľ má v 
niektorej časti krajiny pôvodu prístup k 
ochrane proti prenasledovaniu alebo 
vážnemu bezpráviu, ako je vymedzená v 
článku 7, a môže bezpečne a legálne 
odcestovať do tejto časti krajiny, získať
možnosť prijatia a usadiť sa tam a možno 
primerane očakávať, že tam zostane.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri posudzovaní, či má žiadateľ prístup 
k ochrane proti prenasledovaniu alebo 
vážnemu bezpráviu v časti krajiny pôvodu 
v súlade s odsekom 1, členské štáty 
zohľadnia v čase prijímania rozhodnutia o 
žiadosti všeobecné okolnosti prevládajúce 
v tejto časti krajiny a osobné okolnosti 
žiadateľa. Na tento účel členské štáty 
zabezpečia, aby sa získali presné a aktuálne 
údaje z viacerých zdrojov, napríklad od 
Úradu Vysokého komisára Organizácie 
Spojených národov pre utečencov 
(UNHCR) a Európskeho úradu na podporu 
azylantov.

2. Pri posudzovaní, či má žiadateľ prístup 
k ochrane proti prenasledovaniu alebo 
vážnemu bezpráviu v  časti krajiny pôvodu 
v súlade s odsekom 1, členské štáty 
zohľadnia v čase prijímania rozhodnutia o 
žiadosti všeobecné okolnosti prevládajúce 
v tejto časti krajiny a osobné okolnosti 
žiadateľa. Ak je žiadateľom maloletá 
osoba bez sprievodu, dostupnosť 
bezpečných a konkrétnych opatrení 
v oblasti starostlivosti a opatery, ktoré sú v 
najlepšom záujme maloletej osoby bez 
sprievodu, je súčasťou posúdenia podľa 
odseku 1. Na tento účel členské štáty 
zabezpečia, aby sa získali a používali
presné a aktuálne údaje z viacerých 
zdrojov, napríklad od Úradu Vysokého 
komisára Organizácie Spojených národov 
pre utečencov (UNHCR) a Európskeho 
podporného úradu pre azyl. Je vysoko 
pravdepodobné, že tento odsek sa nebude 
uplatňovať v prípade, že štát alebo 
zástupcovia štátu sú aktérmi 
prenasledovania.

Or. en

Odôvodnenie
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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, 
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”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– príslušníci tejto skupiny majú prirodzenú 
charakteristiku alebo spoločný pôvod, 
ktorý sa nemôže zmeniť alebo zdieľajú 
charakteristiku alebo vieru, ktorá je taká 
základná pre identitu alebo vedomie, že 
osoba by nemala byť nútená, aby sa jej 
zriekla a

– príslušníci tejto skupiny majú prirodzenú 
charakteristiku alebo spoločný pôvod, 
ktorý sa nemôže zmeniť, alebo zdieľajú 
charakteristiku alebo vieru, ktorá je taká 
základná pre identitu alebo vedomie, že 
osoba by nemala byť nútená, aby sa jej 
zriekla, alebo

Or. en

Odôvodnenie

V mnohých členských štátoch EÚ a v medzinárodnom práve je postačujúce, ak je v záujme 
vymedzenia konkrétnej sociálnej skupiny splnená jedna z uvedených dvoch požiadaviek. Táto 
prax by sa mala presadzovať na úrovni EÚ, aby sa zamedzilo medzerám v oblasti ochrany 
a zvýšila sa súdržnosť medzi azylovými politikami členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V závislosti od okolností v krajine pôvodu 
môže určitá sociálna skupina zahŕňať 
skupinu vychádzajúcu zo spoločnej 
charakteristiky sexuálnej orientácie. 

V závislosti od okolností v krajine pôvodu 
môže určitá sociálna skupina zahŕňať 
skupinu vychádzajúcu zo spoločnej 
charakteristiky sexuálnej orientácie. 
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Sexuálna orientácia sa nemôže chápať za 
orientáciu zahŕňajúcu činy považované za 
trestné v súlade s vnútroštátnym právom 
členských štátov. Aspektom týkajúcim sa 
pohlavia sa musí venovať náležitá 
pozornosť na účely určenia príslušnosti 
k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania 
charakteristík takejto skupiny  .

Sexuálna orientácia sa nemôže chápať ako 
orientácia zahŕňajúca činy považované za 
trestné v súlade s vnútroštátnym právom 
členských štátov. Aspektom týkajúcim sa 
pohlavia vrátane rodovej identity sa musí 
venovať náležitá pozornosť na účely 
určenia príslušnosti k určitej sociálnej 
skupine alebo zisťovania charakteristík 
takejto skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa 
tento článok uplatňuje aj na ostatných 
blízkych príbuzných, ktorí žili spolu ako 
súčasť rodiny v čase opustenia krajiny 
pôvodu, a ktorí boli v tom čase celkom 
alebo podstatne závislí od osoby pod 
medzinárodnou ochranou  .

5. Členské štáty zohľadnia, že tento článok 
sa uplatňuje aj na ostatných blízkych 
príbuzných, ktorí žili spolu ako súčasť 
rodiny v čase opustenia krajiny pôvodu a
ktorí boli v tom čase celkom alebo 
podstatne závislí od osoby pod 
medzinárodnou ochranou.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcom návrhom sa zosúlaďuje prax jednotlivých členských 
štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty ustanovia postupy na čo 
najrýchlejšie vypátranie rodinných 
príslušníkov maloletého bez sprievodu po 
udelení medzinárodnej ochrany  , pričom

5. Členské štáty ustanovia postupy na 
vypátranie rodinných príslušníkov 
maloletého bez sprievodu v čase žiadosti o
medzinárodnú ochranu, pričom  chránia 
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chránia maximálne záujmy maloletého. V 
prípadoch, kde môže existovať ohrozenie 
života alebo nedotknuteľnosti maloletého 
alebo jeho blízkych príbuzných, najmä ak 
zostali v štáte pôvodu, musí sa venovať 
pozornosť zaisteniu toho, aby sa vykonával 
dôverný zber, spracovanie a obeh 
informácií týkajúcich sa takýchto osôb.

maximálne záujmy maloletého. V 
prípadoch, kde môže existovať ohrozenie 
života alebo nedotknuteľnosti maloletého 
alebo jeho blízkych príbuzných, najmä ak 
zostali v štáte pôvodu, musí sa venovať 
pozornosť zaisteniu toho, aby sa vykonával 
dôverný zber, spracovanie a obeh 
informácií týkajúcich sa takýchto osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Iniciovanie programov na vypátranie rodiny v čase žiadosti, ako navrhuje Komisia 
v prepracovaní smernice o prijímacích podmienkach, by bolo žiaduce a zabezpečilo by súlad 
oboch smerníc.



PR\832116SK.doc 15/20 PE448.996v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Komisie je prepracovanie (čiastočná zmena a doplnenie) pôvodnej smernice 
2004/83/ES. V prípade pôvodného návrhu sa s Európskym parlamentom iba konzultovalo; 
teraz, po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, má Parlament možnosť spolurozhodovania. 
Existujúca smernica zahŕňa dva kľúčové prvky: dôvody, na základe ktorých je dotknutá 
osoba oprávnená získať štatút utečenca alebo doplnkovú ochranu, a obsah tejto ochrany 
z hľadiska práv na pobyt, zamestnanie a sociálnych práv v členskom štáte, ktorý je za ochranu 
zodpovedný.

Komisia predložila prepracovaný návrh (smernica KOM(2009)0551 v konečnom znení 2) 
ako výsledok požadovaného preskúmania predchádzajúcej smernice a vyvíjajúcej sa 
judikatúry. Takisto je zrejmé, že medzi členskými štátmi existujú v praxi značné odchýlky, 
pokiaľ ide o vykonávanie súčasnej smernice. Celkovo to vedie k výrazným rozdielom v miere 
uznávania štatútu utečenca a k riziku, že sekundárny pohyb žiadateľov bude pokračovať. 
I keď niektoré rozdiely možno riešiť prostredníctvom zlepšenej spolupráce, v rámci ktorej by 
mal významnú úlohu zohrávať nový Európsky podporný úrad pre azyl, je potrebné objasniť 
legislatívny rámec, čiže samotnú smernicu, s cieľom zabezpečiť pevnejší a jednoznačnejší 
rámec pre proces vykonávania.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta zmeny navrhované Komisiou a pri tejto príležitosti 
predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

Dôležitou navrhovanou zmenou je vo väčšej miere priblížiť obe kategórie ochrany, a teda 
odkázať na osoby pod medzinárodnou ochranou (články 1, 2 písm. b), 2 písm. j) a iné). Tým 
sa vykonávacím orgánom pripomenie, že obe kategórie ochrany sa navzájom doplňujú: 
doplnková ochrana nemá pre osoby ohrozené vážnym bezprávím v prípade návratu do krajiny 
svojho pôvodu menší význam. Návrh Komisie sa takisto zameriava na užšiu aproximáciu práv 
v rámci obsahu ochrany (články 22 – 27, 29, 30, 33, 34 a súvisiace odôvodnenia). Väčšina 
členských štátov teraz už sotva rozlišuje medzi oboma skupinami: len tri štáty obmedzujú 
úplný prístup na trh práce pre osoby s doplnkovou ochranou; v jednom štáte sa rozlišuje na 
základe prístupu k zdravotnej starostlivosti; osem štátov obmedzuje dĺžku povolenia na pobyt 
pre túto skupinu osôb, čo možno odzrkadľuje názor, že osoby, ktoré potrebujú doplnkovú 
ochranu, ju budú potrebovať len krátkodobo – toto sa však nepotvrdilo. Zdá sa teda, že návrhy 
Komisie odrážajú pozície členských štátov.

Spravodajkyňa predložila niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa 
pohlavia a rodovej identity (odôvodnenia 15 a 29, článok 10 ods. 1 písm. d)) popri návrhu 
Komisie k článku 10. Zatiaľ čo niektoré členské štáty majú v tejto oblasti primeranú prax, iné 
sú menej ochotné klásť na ňu patričný dôraz.  

Spravodajkyňa predložila dodatočný pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 10 písm. d): 
obe podmienky týkajúce sa skupín by mali byť alternatívne a kumulatívne. Ide o významné 
rozlíšenie z hľadiska posudzovania potrieb ochrany, ktoré by sa malo objasniť, aby sa 
dosiahol väčší súlad s podmienkami dohovoru o utečencoch.

Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené spravodajkyňou sa týkajú detí: najlepší 
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záujem dieťaťa sa uvádza v návrhu Komisie v odôvodnení 17. Spravodajkyňa sa domnieva, 
že tento pojem by sa mal ďalej rozviť, aby sa konkrétnejšie stanovilo, čo by mal zahŕňať, a 
takisto navrhla prepojiť článok 2 ods. 1 s odôvodnením, a teda zahrnúť ho do aktívneho textu. 
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8 ods. 2 sa konkrétne zaoberá 
starostlivosťou o maloleté osoby bez sprievodu. Kontinuita starostlivosti o takéto deti je 
prvkom, ktorý by mal byť cieľom v rámci celého spoločného európskeho azylového systému 
(CEAS), čo je dôvodom predloženia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 31 ods. 
5. Spravodajkyňa by chcela požiadať Komisiu a Radu, aby zohľadnili potrebnú kontinuitu 
týkajúcu sa týchto detí, v neposlednom rade vo vzťahu k opatrovníctvu. 

Zároveň by privítala podrobnejšie objasnenie Rady a Komisie, pokiaľ ide o čo najlepší spôsob 
riešenia problémov súvisiacich s obvyklou praxou, ak to vedie k jednoznačnému ohrozeniu 
tých, ktorí sú proti takýmto postupom alebo v prípade ktorých sa predpokladá, že porušili 
tieto postupy. Je potrebný legislatívny text, ktorý by objasnil potrebu zohľadniť túto 
skutočnosť, alebo by postačovali jednoznačné usmernenia?

Návrhy o vymedzení pojmu rodiny majú dosah aj na deti. Spravodajkyňa víta návrhy 
Komisie, ktoré sa zaoberajú maloletými osobami v manželstve, čo je síce malá skupina ľudí, 
ale ich potreby z hľadiska ochrany by nemali závisieť od ich stavu. Mnohé skupiny 
odborníkov upozorňujú na to, že potreby ochrany rodín vytvorených počas úteku alebo pri 
príchode sa možno neposudzujú v plnej miere a že tieto rodiny môžu byť počas procesu 
rozdelené. Možno konštatovať, že to odporuje právu na rodinný život. 

Článok 7 sa týka aktérov ochrany. Prevláda názor, že v zásade možno za aktérov ochrany 
považovať len štáty: medzinárodné orgány nemajú atribúty štátu a nemôžu byť stranami 
medzinárodných dohovorov. Cieľom zmeny tohto článku, ktorú navrhuje Komisia, je posilniť 
požiadavky kladené na neštátnych aktérov, ak sa majú považovať za schopných poskytnúť 
účinnú a trvalú ochranu. Spravodajkyňa sa rozhodla nanovo usporiadať článok, aby 
zabezpečila účinnosť podmienok pre štátnych i neštátnych aktérov. 

Článok 8 sa týka vnútroštátnej ochrany v krajine, z ktorej utečenec uteká. Spravodajkyňa 
navrhuje ponechať okrem návrhu Komisie pôvodné znenie článku 8 ods. 1: bolo jej 
vysvetlené, že pojem „primeranosti“ je dôležitý z právneho hľadiska, rovnako ako objasnenie 
Komisie. Spravodajkyňa uvažuje o ďalšom relevantnom pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu k článkom 11 a 16, ktoré týkajú skončenia.

Napriek obmedzenému rozsahu pôsobnosti prepracovaného návrhu spravodajkyňa vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa neriešili dôležité právne otázky týkajúce sa článkov 14 a 19 a 
otázka nenavracania v súvislosti s osobami bez humanitárnej ochrany. Ďalším otázkam 
týkajúcim sa neštátnych aktérov ochrany, ako sú medzinárodné orgány, sa v zásade 
nevenovala pozornosť. Z tohto dôvodu spravodajkyňa zahrnula konkrétne články do doložky 
o preskúmaní.

Celkovo však spravodajkyňa odporúča Parlamentu návrhy Komisie; vyjadruje nádej, že jej 
vlastné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy budú mať pozitívny ohlas a očakáva odpoveď 
výboru.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

VÝBOR PRE PRÁVNE VECI

PREDSEDA

Ref.: D(2010)5206

Pán Fernando LOPEZ AGUILAR
Predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
ASP 11G306
Brusel

Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych 
ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny 
alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou 
a obsah poskytovanej ochrany
KOM(2009)551 v konečnom znení z 21. 10. 2009 – 2009/0164 (COD)

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorému mam tú česť predsedať, preskúmal uvedený návrh podľa 
článku 87 o prepracovaní v znení začlenenom do rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza: 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 
výboru. 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom 
výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré 
obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje 
predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, 
bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním 
podľa článku 54 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na stretnutiach 
konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade 
s odporučeniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko Výbor pre právne veci zastáva 
názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli 
označené v návrhu alebo v stanovisku konzultačnej pracovnej skupiny, a že pokiaľ ide o 
kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh 
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obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bezo zmeny ich podstaty.

Okrem toho na základe článku 87 Výbor pre právne veci usúdil, že technické úpravy 
navrhované v stanovisku uvedenej pracovnej skupiny boli potrebné na to, aby sa zabezpečil 
súlad návrhu s prepracovanými pravidlami.

Napokon Výbor pre právne veci po prediskutovaní tejto otázky na svojej schôdzi 27. januára 
2010 schválil 22 hlasmi za, pričom nikto sa nezdržal hlasovania1, odporúčanie, aby Váš výbor 
ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s jeho 
pripomienkami a článkom 87. 

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej 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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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 23. novembra 2009

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie 
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako 
osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany

(prepracované znenie)
KOM(2009)0551 z 21. 10. 2009 – 2009/0164(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom
používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 
29. októbra 2009 konala schôdza konzultačnej pracovnej skupiny zloženej z príslušných 
právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať (okrem iného) 
uvedený návrh predložený Komisiou.
Po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na účely prepracovania 
smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie 
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako 
utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej 
ochrany konzultačná pracovná skupina na tejto schôdzi1 po spoločnej dohode konštatovala 
toto:
1) V článku 9 ods. 3 treba úvodnú formuláciu „V súlade s článkom 2 písm. c)“ upraviť tak, 
aby znela „V súlade s článkom 2 písm. d)“.
2) V článku 19 ods. 1 treba slová „po nadobudnutí účinnosti tejto smernice“ upraviť tak, aby 
zneli „po nadobudnutí účinnosti smernice 2004/83/ES“.
3) V článku 23 ods. 2 treba odkaz „v článkoch 24 až 34“ upraviť tak, aby znel ako odkaz 
„v článkoch 24 až 27 a 29 až 35“.

                                               
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu 
a pracovala na základe anglickej verzie, ktorá je pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.
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4) V článku 39 ods. 1 prvý pododsek treba záverečnú vetu „Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.“
označiť sivým tieňovaním, ktoré sa všeobecne používa na označenie zásadných zmien 
v prepracovaných textoch.

5) V článku 39 ods. 2 treba záverečné slová „a tabuľku zhody medzi uvedenými
ustanoveniami a touto smernicou“ označiť sivým tieňovaním.

6) V článku 42 treba opätovne použiť záverečné slová článku 40 smernice Rady 2004/83/ES 
(„v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva“).

7) V prílohe I časti B treba uvedený dátum 10. októbra 2006 nahradiť dátumom 9. októbra 
2006.

Konzultačná pracovná skupina preto po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, 
že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré sú takto označené 
v návrhu alebo v tomto stanovisku. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o 
kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s týmito podstatnými zmenami a 
doplneniami, návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúceho textu bezo zmeny jeho 
podstaty.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
právny poradca právny poradca generálny riaditeľ


