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7.12.2018 A8-0423/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže napriek mnohým 

oznámeniam a požiadavkám týkajúcim sa 

bezpečných a zákonných ciest pre osoby 

žiadajúce o medzinárodnú ochranu, ktoré 

by im umožnili prístup na európske 

územie, v súčasnosti na úrovni Únie 

neexistuje žiadna harmonizácia v oblasti 

postupov chráneného vstupu ani žiadny 

právny rámec pre humanitárne víza, t. j. 

pre víza vydávané na účely príchodu na 

územie členských štátov v záujme 

požiadania o medzinárodnú ochranu; 

A. keďže humanitárne víza sú jedným 

z existujúcich nástrojov, ktorý sa 

zvrchované členské štáty môžu rozhodnúť 

použiť, aby osobám, ktoré potrebujú 

pomoc, zabezpečili možnosť legálne 

získať prístup k medzinárodnej ochrane 
v Európe; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže počet osôb prijatých na 

základe vnútroštátnych postupov vstupu 

na účely humanitárnej ochrany alebo 

prostredníctvom presídlenia je v 

porovnaní s globálnymi potrebami stále 

nízky a medzi členskými štátmi existujú v 

tejto oblasti značné rozdiely; keďže rozsah 

vnútroštátnych postupov vstupu na účely 

humanitárnej ochrany a presídlenia má 

úzke vymedzenie a v prípade presídlenia 

úzko súvisí s kritériami zraniteľnosti 

a registrácie danej osoby ako utečenca na 

Úrade Vysokého komisára Organizácie 

Spojených národov pre utečencov; 

D. keďže niekoľko členských štátov 

v súčasnosti má alebo v minulosti malo 

vnútroštátne systémy vydávania 

humanitárnych víz na zabezpečenie 

vnútroštátneho chráneného vstupu pre 

ľudí, ktorí potrebujú pomoc; keďže rozsah 

presídlenia sa týka len osôb, ktorým už 

bolo priznané postavenie utečencov na 

základe ďalších kritérií zraniteľnosti 

alebo geografických kritérií; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E.  keďže sa odhaduje, že v dôsledku 

toho sa 90 % osôb, ktorým bola priznaná 

medzinárodná ochrana, dostalo do Únie 

nezákonnými prostriedkami, čo vedie k 

ich stigmatizácii ešte pred príchodom na 

vonkajšie hranice členských štátov; 

E. keďže podľa Medzinárodnej 

organizácie pre migráciu (IOM) sa do 

1. augusta 2018 do Európy po mori 

dostalo 58 158 migrantov a utečencov; 

keďže v roku 2017 to v rovnakom čase 

bolo 113 283 osôb a v roku 2016 261 228 

osôb; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže Rada aj Komisia tieto 

pozmeňujúce návrhy zamietli okrem iného 

s odôvodnením, že nariadenie (ES) č. 

810/2009 by takéto ustanovenia nemalo 

obsahovať, pretože jeho rozsah pôsobnosti sa 

vzťahuje len na krátkodobé víza; 

I. keďže Rada aj Komisia tieto 

pozmeňujúce návrhy zamietli okrem iného s 

odôvodnením, že podľa judikatúry Súdneho 

dvora by nariadenie (ES) č. 810/2009 takéto 

ustanovenia nemalo obsahovať, pretože jeho 

rozsah pôsobnosti sa vzťahuje len na 

krátkodobé víza; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Príloha I – odsek 1 – bod 5 – zarážka 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– mal stanovovať praktické postupy 

pre takéto žiadosti o víza vrátane vyplnenia 

formulára žiadosti, poskytovania 

informácií o totožnosti žiadateľa vrátane 

biometrických identifikačných znakov a 

uvedenia dôvodov (čo najlepšie 

podložených) pre obavy z prenasledovania 

alebo vážnej ujmy, 

– mal stanovovať praktické postupy 

pre takéto žiadosti o víza vrátane vyplnenia 

formulára žiadosti, poskytovania 

informácií o totožnosti žiadateľa vo forme 

dokladov totožnosti vrátane biometrických 

identifikačných znakov a uvedenia 

dôvodov (čo najlepšie podložených) pre 

obavy z prenasledovania alebo vážnej 

ujmy, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Príloha I – odsek 1 – bod 5 – zarážka 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– mal zabezpečovať, aby sa žiadosti o 

takéto víza posudzovali na základe 

vyhlásenia žiadateľa a pohovoru s ním a 

na základe podporných dokumentov, ak 

sú k dispozícii, a to bez toho, aby sa musel 

uskutočniť úplný postup určenia 

právneho postavenia, 

– mal zabezpečovať, aby sa žiadosti o 

takéto víza, ktoré budú vyhlásené sa 

prípustné, posudzovali z hľadiska toho, či 

žiadateľom preukázateľne hrozí v ich 

krajine pôvodu skutočné riziko 

prenasledovania alebo vážnej ujmy a či 

žiadatelia už boli v bezpečí v tranzitnej 

krajine v súlade s článkom 33 a nasl. 

smernice 2013/32/EÚ, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Príloha I – odsek 1 – bod 5 – zarážka 5 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – keďže sa musí vopred vypracovať 

zoznam bezpečných prvých krajín v súlade 

s článkom 33 a nasl. smernice 

2013/32/EÚ; keďže za takéto bezpečné 

tranzitné krajiny by sa mali považovať 

prinajmenšom Turecko, Libanon 

a Jordánsko, a to okrem výnimočných 

situácií, keď sa môže stať, že sa s 

jednotlivými žiadateľmi nezaobchádza pri 

vstupe primerane z dôvodu ich etnického 

či kultúrneho pôvodu, zdravotného stavu 

atď.,  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitárne víza 

(2018/2271(INL)) 

Návrh uznesenia 

Príloha I – odsek 1 – bod 5 – zarážka 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– mal stanovovať, že štátny 

príslušník tretej krajiny, ktorému bolo 

odmietnuté vydanie víza, má možnosť 

podať odvolanie, ako je to v súčasnosti 

v prípade zamietnutia udelenia 

krátkodobého víza alebo odopretia vstupu 

na hranici, 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


