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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 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej 

ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 

a článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti 

medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka 

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

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0677), 

– so zreteľom na článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým 

Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0017/2016), 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(A8-0170/2016), 

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie; 

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie; 

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

ním schváleného textu; 

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Švédsko čelí núdzovej situácii v 

dôsledku náhleho prílevu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na jeho územie, 

spôsobeného výraznými zmenami 

migračných tokov. Švédsko 8. decembra 

2015 formálne požiadalo o pozastavenie 

plnenia svojich povinností vyplývajúcich z 

(5) Švédsko čelí núdzovej situácii v 

dôsledku náhleho prílevu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na jeho územie, 

spôsobeného výraznými zmenami 

migračných tokov. Švédsko 8. decembra 

2015 formálne požiadalo o pozastavenie 

plnenia svojich povinností vyplývajúcich z 
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rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 

2015/1601. 

rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 

2015/1601, pretože sa vyrovnáva s 

problémami vyplývajúcimi z toho, že je 

krajinou prvého vstupu aj konečnou 

destináciou. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Švédsko má v roku 2015 zďaleka 

najvyšší počet žiadostí o medzinárodnú 

ochranu na obyvateľa v EÚ (11 503 

žiadostí na milión obyvateľov). 

(9) Švédsko malo v roku 2015 zďaleka 

najvyšší počet žiadostí o medzinárodnú 

ochranu na obyvateľa v EÚ (11 503 

žiadostí na milión obyvateľov) a v marci 

2016 prijalo celkovo 170 104 žiadateľov, 

z toho 73 331 detí vrátane 36 181 

maloletých bez sprievodu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Švédsko takisto čelí ťažkej situácii 

vzhľadom na nedávny výrazný nárast 

počtu maloletých bez sprievodu – každý 

štvrtý žiadateľ tvrdí, že je maloletým bez 

sprievodu. 

(10) Švédsko takisto čelí ťažkej situácii 

vzhľadom na nedávny výrazný nárast 

počtu maloletých bez sprievodu – každý 

štvrtý žiadateľ tvrdí, že je maloletým bez 

sprievodu, pričom tieto osoby majú 

osobitné potreby a vyžadujú dodatočné 

zdroje, aby sa pre ne zabezpečil prístup 

k zdravotnej starostlivosti, dôstojnému 

ubytovaniu a vzdelaniu  v súlade s 

pravidlami Únie týkajúcimi sa azylu. 
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