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4.4.2011 A7-0085/97 

Predlog spremembe  97 
Hélène Flautre 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 29 – odstavek 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) se država, ki ni država članica, šteje za 
prvo državo azila za prosilca na podlagi 
člena 31; 

črtano 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/98 

Predlog spremembe  98 
Hélène Flautre 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 29 – odstavek 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) se država, ki ni država članica, šteje za 
varno tretjo državo za prosilca na podlagi 
člena 32; 

črtano 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/99 

Predlog spremembe  99 
Hélène Flautre 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 27 – odstavek 6 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

46. Države članice lahko določijo, da se v 
skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz 

Poglavja II pospešeno obravnavajo prošnje, 

če:  

Organ za presojo lahko določi, da se v 
skladu s temeljnimi načeli in jamstvi iz 

Poglavja II pospešeno obravnavajo prošnje, 

če:  

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/100 

Predlog spremembe  100 
Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 – točka f 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) oceno dokazov, vključno z domnevo 
nedolžnosti; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Načelo domneve nedolžnosti v azilnih postopkih ni priznano, prav tako ga ne obravnava 
Ženevska konvencija. 
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4.4.2011 A7-0085/101 

Predlog spremembe  101 
Monika Hohlmeier 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 20 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Člen 27(6) in (7) se ne uporablja za 
prosilce iz odstavka 2. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ni razloga, da pri prosilcih s posebnimi potrebami ne bi uporabljali postopka pospešene 
obravnave oziroma predpisov o zavrnitvi prošenj za azil kot očitno neutemeljenih. Prošnja za 
zaščito je kot očitno neutemeljena zavrnjena le po temeljiti preučitvi pomembnih dejstev. Če 
se po temeljiti preučitvi izkaže, da prošnji nedvomno ne bo ugodeno, ni razloga za 
podaljševanje postopka. 
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4.4.2011 A7-0085/102 

Predlog spremembe  102 
Monika Hohlmeier 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 21 – odstavek 6  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Člen 27(6) in (7), člen 29(2)(c), člen 32 
in člen 37 se ne uporabljajo za 
mladoletnike brez spremstva. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ni razloga, da pri mladoletnikih brez spremstva ne bi uporabljali postopkov pospešenega 
obravnavanja oziroma določb o zavrnitvi prošenj za azil kot očitno neutemeljenih, določb o 
varnih tretjih državah ter posebnih postopkov na meji. Splošna prednostna obravnava prinaša 
precejšnje možnosti za zlorabo. 
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4.4.2011 A7-0085/103 

Predlog spremembe  103 
Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar obstajajo upravičeni razlogi za 
domnevo, da je prosilec za mednarodno 
zaščito implicitno umaknil svojo prošnjo za 
mednarodno zaščito ali od nje odstopil, 
države članice zagotovijo, da organ za 

presojo izda sklep o ustavitvi postopka . 

1. Kadar obstajajo upravičeni razlogi za 
domnevo, da je prosilec za azil implicitno 

umaknil svojo prošnjo za azil ali od nje 
odstopil brez upravičenega razloga, države 
članice zagotovijo, da organ za presojo 

izda sklep o prekinitvi obravnavanja ali 
odločbo o zavrnitvi prošnje, ker prosilec ni 
izkazal upravičenosti do statusa begunca v 
skladu z Direktivo 2004/83/ES, če je poleg 
zgoraj naštetih razlogov: 

– zavrnil sodelovanje ali 

– nezakonito pobegnil ali 

– po vsej verjetnosti nima pravice do 
mednarodne zaščite ali 

– izvira iz tretje varne države v skladu s 
členom 38 ali je prek nje prišel v državo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Organ za presojo mora imeti možnost, da zavrne prošnjo za azil. Če te možnosti nima, azilnih 
postopkov ni več mogoče zaključiti, saj se lahko neomejeno nadaljujejo kljub odstopu od 
postopka ali ker zaščita ni potrebna. To ne pripomore k učinkovitemu delovanju organov niti 
k zaščiti dejanskih žrtev pregona. Če organi po potrebi ne bi mogli negativno zaključiti 
postopka, bi s tem nagradili skrivanje, česar pa se ne sme dovoliti. 
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4.4.2011 A7-0085/104 

Predlog spremembe  104 
Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da sme 

prosilec, ki se ponovno javi pristojnemu 

organu po izdaji sklepa o ustavitvi 
postopka iz odstavka 1 tega člena, 
zahtevati ponovno obravnavanje. 

2. Države članice zagotovijo, da sme 

prosilec, ki se ponovno javi pristojnemu 

organu po izdaji sklepa o ustavitvi iz 

odstavka 1 tega člena, zahtevati ponovno 

obravnavanje, razen če se prošnja 
obravnava v skladu s členoma 35 in 36. 

 Države članice lahko določijo časovno 
omejitev, po kateri primera ni več mogoče 
ponovno odpreti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Postopke je treba po preteku določenega roka dokončno zaključiti, s čimer bi preprečili 
zlorabe. Sicer bi to spodbudilo, da azilni postopki ne bi bili resno izpeljani in da ne bi prišlo 
do dokončne odločitve o prošnji. Poleg tega se brez možnosti za zaključek postopka ni 
mogoče držati šestmesečnega roka o obravnavi prošnje za azil. 
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4.4.2011 A7-0085/105 

Predlog spremembe  105 
Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 27 – odstavek 6 – točka a a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) je očitno, da prosilec ne izpolnjuje 
pogojev za begunca ali za status begunca 
v državi članici v skladu z Direktivo 
[.../../ES] [direktiva o zahtevanih pogojih] 
ali 

Or. en 

Obrazložitev 

Ohranitev člena 23(4)(b) Direktive 2005/85/ES. Možnost zavrnitve v postopku pospešenega 
obravnavanja je upravičena pri nedopustnih prošnjah, pa tudi v vseh drugih primerih brez 
možnosti za uspešen zaključek. 
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4.4.2011 A7-0085/106 

Predlog spremembe  106 
Monika Hohlmeier, Simon BUSUTTIL 
v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A7-0085/2011 
Sylvie Guillaume 
Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite 

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD) 

Predlog direktive 
Člen 27 – odstavek 6 – točka c a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) je prosilec vložil drugo prošnjo za 
azil, v kateri je navedel druge osebne 
podatke in drugačno vsebino ali 

Or. en 

Obrazložitev 

Ohranitev člena 23(4)(e) Direktive 2005/85/ES. Sprožitev več postopkov z različnimi podatki 
pod različnimi imeni krni verodostojnost prosilcev za zaščito in zbuja sum na namerno 
goljufijo. 

 

 

 


