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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 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní 

ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 

a článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterými se stanoví dočasná opatření 

v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka 

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

(Konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0677), 

– s ohledem na čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0017/2016), 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-

0170/2016), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie změnila odpovídajícím způsobem; 

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit návrh Komise; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Švédsko čelí nouzové situaci 

vyznačující se náhlým přílivem státních 

příslušníků třetích zemí na jeho území 

v důsledku náhlé změny migračních toků. 

Dopisem ze dne 8. prosince 2015 Švédsko 

formálně požádalo o pozastavení svých 

(5) Švédsko čelí nouzové situaci 

vyznačující se náhlým přílivem státních 

příslušníků třetích zemí na jeho území 

v důsledku náhlé změny migračních toků. 

Dopisem ze dne 8. prosince 2015 Švédsko 

formálně požádalo o pozastavení svých 
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povinností vyplývajících z rozhodnutí 

Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601. 

povinností vyplývajících z rozhodnutí 

Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601, 

neboť musí čelit situaci, kdy je jak zemí 

prvního vstupu, tak zemí konečného 

určení. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Švédsko registruje v roce 2015 zdaleka 

nejvyšší počet žadatelů o mezinárodní 

ochranu na obyvatele v EU (11 503 

žadatelů na milion obyvatel). 

(9) Švédsko registrovalo v roce 2015 

zdaleka nejvyšší počet žadatelů 

o mezinárodní ochranu na obyvatele v EU 

(11 503 žadatelů na milion obyvatel) a 

v březnu 2016 obdrželo celkem 170 104 

žadatelů, z nichž 73 331 bylo dětí, přičemž 

36 181 z nich jsou nezletilé osoby bez 

doprovodu; 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Švédsko se rovněž potýká s obtížnou 

situací kvůli nedávnému výraznému 

nárůstu počtu nezletilých osob bez 

doprovodu, přičemž každý čtvrtý žadatel se 

prohlašuje za nezletilou osobu bez 

doprovodu. 

(10) Švédsko se rovněž potýká s obtížnou 

situací kvůli nedávnému výraznému 

nárůstu počtu nezletilých osob bez 

doprovodu, přičemž za nezletilou osobu 

bez doprovodu se prohlašuje každý čtvrtý 

žadatel. Tyto osoby mají zvláštní potřeby 

a vyžadují dodatečné zdroje, aby jim mohl 

být poskytnut přístup ke zdravotní péči, 

důstojnému ubytování a vzdělání 

v souladu s azylovými předpisy Unie. 
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