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4.4.2011 A7-0085/107 

Predlog spremembe  107 
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 d a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) je prosilec vložil naknadno prošnjo, 

ki očitno ne navaja nikakršnih novih 

pomembnih elementov o okoliščinah, ki 

ga zadevajo, ali o razmerah v njegovi 

izvorni državi; ali 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/108 

Predlog spremembe  108 
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 d b (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) prosilec brez upravičenega razloga ni 

vložil svoje prošnje že prej, če je imel za to 

možnost; ali 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/109 

Predlog spremembe  109 
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 f a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) prosilec brez pravega razloga ni uspel 

izpolniti obveznosti za sodelovanje pri 

razjasnitvi pomembnih dejstev in razkritju 

svoje identitete v skladu s členom 4(1) in 

(2) Direktive […./../ES] [direktive o 

zahtevanih pogojih] ali v skladu s členom 

12(1) in (2)(a do c) in členom 24(1) te 

direktive, ali 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/110 

Predlog spremembe  110 
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 f b (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fb) je prosilec nezakonito vstopil na 

ozemlje države članice ali nezakonito 

podaljšal svoje bivanje in se brez pravega 

razloga ni javil oblastem in/ali vložil 

prošnje za azil v najkrajšem možnem času 

glede na okoliščine njegovega vstopa; ali 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/111 

Predlog spremembe  111 
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 34 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice v nacionalni zakonodaji 

določijo nadaljnja pravila in podrobnosti 

o načinu uporabe koncepta varne izvorne 

države. 

2. Evropski parlament in Svet v skladu z 

rednim zakonodajnim postopkom 

sprejmeta ali spremenita skupen seznam 

tretjih držav, ki se štejejo za varne tretje 

države za namene odstavka 1. 

 Zadevne države članice v nacionalnem 

pravu določijo načine izvajanja določb 

odstavka 1 in pravila v skladu s Prilogo II 

te direktive. 

 Države članice ne določijo državnih 

seznamov varnih izvornih držav ali 

državnih seznamov varnih tretjih držav.  

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/112 

Predlog spremembe  112 
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 35 – odstavek 2 – točka a  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) potem ko je bila njena predhodna 
prošnja umaknjena v skladu s členom 23; 

(a) potem ko je bila njena predhodna 
prošnja umaknjena ali je od nje odstopila v 
skladu s členoma 23 ali 24; 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/113 

Predlog spremembe  113 
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 35 – odstavek 8 – pododstavek 1 – uvodni del  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Če na podlagi dokončnega sklepa o 
nedopustnosti naknadne prošnje v skladu 

s členom 29(2)(d) ali dokončne odločbe o 

zavrnitvi naknadne prošnje kot 

neutemeljene zadevna oseba pred 
izvršitvijo odločbe o vrnitvi vloži novo 
prošnjo za mednarodno zaščito v isti državi 
članici, lahko navedena država članica: 

8. Če zadevna oseba po zaključku 
postopka o prvi prošnji v skladu z 

odstavkom 2 pred izvršitvijo odločbe o 
vrnitvi vloži novo prošnjo za mednarodno 
zaščito v isti državi članici, za novo 
prošnjo pa ni potrebno nadaljnje 

obravnavanje v skladu s tem členom, 
lahko navedena država članica: 

Or. en 

Obrazložitev 

Za večjo učinkovitost pri postopkih ter v izogib njihovemu podaljševanju mora biti postopek 

pospešenega obravnavanja možen po drugi nedopustni prošnji in ne po tretji. 
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4.4.2011 A7-0085/114 

Predlog spremembe  114 
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 41 – odstavek 1 – točka b a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) odločbo v skladu s členoma 35 in 36, 

da se naknadna prošnja ne bo 

obravnavala; 

Or. en 



 

AM\863421SL.doc  PE459.758v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
4.4.2011 A7-0085/115 

Predlog spremembe  115 
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 41 – odstavek 5  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ne glede na odstavek 6 ima pravno 
sredstvo iz odstavka 1 tega člena za 
posledico, da prosilec lahko ostane v 
zadevni državi članici do odločitve o 
pravnem sredstvu. 

5. Ne glede na odstavek 6 države članice 
določijo, da ima pravno sredstvo iz 
odstavka 1 tega člena za posledico, da 
prosilec lahko ostane v zadevni državi 
članici do odločitve o pravnem sredstvu. 

Or. en 
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4.4.2011 A7-0085/116 

Predlog spremembe  116 
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 41 – odstavek 6  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. V primeru odločbe, sprejete v postopku 
pospešenega obravnavanja v skladu s 

členom 27(6), in sklepa o tem, da je 

prošnja v skladu s členom 29(2)(d) 

nedopustna, ter če v nacionalni 

zakonodaji pravica ostati v državi članici 

do zaključka postopka s pravnim 

sredstvom ni določena, sodišče na podlagi 

prošnje zadevnega prosilca ali na lastno 

pobudo odloči, ali lahko prosilec ostane 

na ozemlju države članice. 

6. V primeru odločbe: 

 (a) sprejetega v postopku pospešenega 

obravnavanja v skladu s členom 27(6); 

 (b) da je prošnja v skladu s členom 27(7) 

očitno neutemeljena; 

 (c) da je prošnja v skladu s členom 

29(2)(a) ali (d) nedopustna, 

 (d) da se naknadna prošnja v skladu s 

členoma 35 in 36 ne bo obravnavala v 

skladu s poglavjem II te direktive, 

 (e) o zavrnitvi ponovnega obravnavanja 

prošnje po ustavitvi postopka v skladu s 

členoma 23 in 24; 

 (f) v postopku iz člena 37, 

 (g) da se obravnavanje ne izvede v skladu 

s členom 38; 

Ta odstavek se ne uporablja za postopke iz če v nacionalni zakonodaji pravica ostati 
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člena 37. v državi članici do zaključka postopka s 

pravnim sredstvom ni določena, sodišče 

na podlagi prošnje zadevnega prosilca ali 

na lastno pobudo, če to določa nacionalna 

zakonodaja, odloči, ali lahko prosilec 

ostane na ozemlju države. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z avtomatično prekinitvijo ne bi upoštevali dejstev v posameznem primeru.  Pristojna sodišča 

morajo dobiti seznam situacij za različno presojo posameznega primera in morajo imeti 

možnost, da o prekinitvi odločajo glede na posamezen primer. 
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4.4.2011 A7-0085/117 

Predlog spremembe  117 
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 41 – odstavek 7  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Države članice omogočijo prosilcem, da 
ostanejo na njihovem ozemlju do zaključka 
postopka iz odstavka 6. 

7. Države članice omogočijo prosilcem, da 
ostanejo na njihovem ozemlju do zaključka 
postopka iz odstavka 6; izjema se lahko 

dodeli za naknadne prošnje, kjer ni 

nadaljnjega obravnavanja v skladu s 

členoma 35 in 36, če je bila sprejeta 

odločba o vrnitvi v skladu s členom 3(4) 

Direktive št. 2008/11/ES, in za odločbe v 

postopku v skladu s členom 38, če to 

določa nacionalna zakonodaja. 

Or. en 

 
 


