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Pozmeňujúci návrh   1 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 78 zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 

2013, ktorou sa stanovujú normy pre 

prijímanie žiadateľov o medzinárodnú 

ochranu, 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie, 

ktorým sa ustanovuje spoločná „príručka 

o návrate“, ktorú majú používať príslušné 

orgány členských štátov pri vykonávaní 

úloh spojených s návratom 

(C(2015)6250), 

vypúšťa sa 
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Or. pt 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. 

mája 2015 s názvom Akčný plán proti 

prevádzaniu migrantov (2015 – 2020) 

(COM(2015)0285), 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na závery, ktoré prijala 

Rada na svojom zasadnutí týkajúcom sa 

bezpečných krajín pôvodu 20. júla 2015, 

na zasadnutí týkajúcom sa migrácie 

20. júla 2015, na zasadnutí týkajúcom sa 

budúcnosti politiky návratu 8. októbra 

2015, na zasadnutí týkajúcom sa migrácie 

12. októbra 2015, na zasadnutí týkajúcom 

sa opatrení na zvládanie utečeneckej 

a migračnej krízy 9. novembra 2015 a na 

zasadnutí týkajúcom sa stavu bez štátnej 

príslušnosti 4. novembra 2015, 

vypúšťa sa 

Or. pt 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Claude Rolin 
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Návrh uznesenia 

Citácia 20 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na vyhlásenie 

hospodárskych a sociálnych partnerov o 

utečeneckej kríze prijatom na tripartitnom 

sociálnom samite 16. marca 2016, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na spoločný akčný plán EÚ 

a Turecka z 15. októbra 2015, 

vypúšťa sa 

Or. pt 

Pozmeňujúci návrh   8 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 23 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na smernicu Rady 

2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve 

na zlúčenie rodiny, 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 24 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na návrh spoločnej správy 

Komisie a Rady o zamestnanosti z 26. 

novembra 2015, ktorá sprevádza 

oznámenie Komisie o ročnom prieskume 

rastu za rok 2016, 

vypúšťa sa 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 26 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na články 33.1 a 33.2 

Dohovoru proti mučeniu a inému 

krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestaniu (1984), 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 26 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na deklaráciu o územnom 

azyle (prijatú Valným zhromaždením 

Organizácie Spojených národov v 

rezolúcii č. 2312 (XXII) zo 14. decembra 

1967), 

Or. es 

 



 

AM\1089134SK.doc 7/73 PE578.756v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh   12 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 32 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na činnosť a správy 

Európskej rady pre utečencov a 

exulantov, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 35 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na skúsenosti získané 

prostredníctvom programu EQUAL a na 

ponaučenia, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 35 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na spoločné základné 

zásady politiky integrácie prisťahovalcov 

v EÚ (2004), najmä na zásady 3, 5, 7, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   15 
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Návrh uznesenia 

Citácia 35 c (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoju správu o integrácii 

migrantov, jej dôsledkoch pre trh práce 

a vonkajšom rozmere koordinácie 

sociálneho zabezpečenia, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 38 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na výročnú správu databázy 

azylových informácií za obdobie 2014 

− 2015 pod názvom Spoločný azylový 

systém na rázcestí: Utečenci postihnutí 

krízou solidarity v Európe, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 38 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na úvahy UNHCR týkajúce 

sa medzinárodnej ochrany osôb 

utekajúcich zo Sýrskej arabskej republiky, 

druhá aktualizácia z 22. októbra 2013, 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh   18 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 39 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na odhady Medzinárodnej 

organizácie práce (MOP), podľa ktorých 

do roku 2020 vo svete pribudne 30 – 35 

miliónov nekvalifikovaných mladých 

ľudí, 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   19 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 40 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na demografické prognózy 

OSN, podľa ktorých svetová populácia do 

roku 2030 narastie o ďalšiu jednu 

miliardu, čo prinesie nový migračný tlak 

na Európsku úniu, 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 40 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu Európskeho 

parlamentu prijatú 8. marca 2016 o 

situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v 
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EÚ (2015/2325(INI)), 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 40 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na štúdiu vypracovanú vo 

februári 2016 na žiadosť politického 

oddelenia C Európskeho parlamentu s 

názvom Utečenky a žiadateľky o azyl: 

otázka integrácie, 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 42 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na závery európskeho 

tripartitného sociálneho samitu zo 16. 

marca 2016, najmä na vyhlásenie 

európskych hospodárskych a sociálnych 

partnerov o utečeneckej kríze, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia; 

A. keďže núdzová situácia utečencov je 

núdzová humanitárna situácia, ktorá 

zasahuje žiadateľov o azyl a súčasne sa 

dotýka všetkých európskych občanov; 

keďže tento jav sa stáva finančne 

neudržateľným pre sociálne a zdravotné 

služby miestnych hostiteľských komunít a 

členských štátov, a preto si vyžaduje 

rýchle a definitívne riešenie, aby sa 

zabránilo tomu, že sa núdzová situácia v 

dlhodobom horizonte stane štrukturálnym 

javom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia; 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ktorá 

bude mať dlhodobý vplyv na trhy práce 

a občiansku spoločnosť v členských 

štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia; 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia na 
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zabezpečenie sociálnej súdržnosti na 

miestnej úrovni a úspešnej integrácie 

nových obyvateľov do našich spoločností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Sven Schulze 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia; 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza 

spôsobená, okrem iného, destabilizáciou 

štátov v susedstve EÚ, ale s dlhodobými 

dôsledkami, a preto si vyžaduje dlhodobé 

riešenia; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia; 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna a migračná 

kríza, ale s dlhodobými dôsledkami, a 

preto si vyžaduje dlhodobé a premyslené 

riešenia; 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Návrh uznesenia 
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Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým humanitárna kríza, ale s 

dlhodobými dôsledkami, a preto si 

vyžaduje dlhodobé riešenia; 

A. keďže utečenecká kríza je 

predovšetkým hospodárska ahumanitárna 

kríza, ale s dlhodobými dôsledkami, a 

preto si vyžaduje dlhodobé riešenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 keďže Ženevský dohovor vznikol na 

ochranu európskych utečencov po druhej 

svetovej vojne a vymedzuje, kto je 

utečenec, a stanovuje celý rad práv 

utečencov, ako aj povinnosti štátov; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   30 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. so zreteľom na potrebu analyzovať 

príčiny utečeneckej krízy s cieľom 

podniknúť účinné a okamžité kroky; 

keďže, okrem toho, sú hlavnými 

príčinami utečeneckej krízy konflikty a 

keďže ich vyriešenie by mohlo výrazne 

znížiť počet utečencov umožňujúc im 

vrátiť sa do ich krajiny; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. vyjadruje znepokojenie nad vplyvom 

dohody medzi EÚ a Tureckom o riadení 

migrácie, ktorá zhorší jav vyloďovania a 

príchodu migrantov v Európe; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ab. keďže existujú tri druhy právneho 

postavenia požívajúce alebo potenciálne 

požívajúce medzinárodnú ochranu: osoby 

s postavením utečenca, osoby žiadajúce o 

azyl a osoby pod doplnkovou ochranou; 

keďže politiky v oblasti sociálneho 

začlenenia a integrácie do trhu práce by 

sa mali prispôsobiť ich špecifickým 

potrebám; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Csaba Molnár 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný; keďže podľa odhadov 

Komisie sa okrem iného toto číslo 

pravdepodobne zvýši v nadchádzajúcich 

rokoch6; 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný; keďže podľa odhadov 

Komisie okrem iného počet utečencov 

prichádzajúcich do Európy zostane 

naďalej vysoký;6 

_________________ _________________ 

6 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   34 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný; keďže podľa odhadov 

Komisie sa okrem iného toto číslo 

pravdepodobne zvýši v nadchádzajúcich 

rokoch6; 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný; keďže podľa odhadov 

Komisie sa okrem iného toto číslo 

exponenciálne zvýši v nadchádzajúcich 

rokoch6; 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný; keďže podľa odhadov 

Komisie sa okrem iného toto číslo 

pravdepodobne zvýši v nadchádzajúcich 

rokoch6; 

B. keďže počet utečencov a žiadateľov o 

azyl a ekonomických migrantov v Európe 

v rokoch 2014 a 2015 je bezprecedentný; 

keďže podľa odhadov Komisie sa okrem 

iného toto číslo pravdepodobne výrazne 

zvýši v nadchádzajúcich rokoch6; 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Sven Schulze 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný; keďže podľa odhadov 

Komisie sa okrem iného toto číslo 

pravdepodobne zvýši v nadchádzajúcich 

rokoch6; 

B. keďže počet žiadateľov o azyl a 

utečencov v Európe v rokoch 2014 a 2015 

je bezprecedentný, čo je dôsledkom zložitej 

humanitárnej situácie v niektorých 

krajinách v susedstve EÚ, ale aj 

dôsledkom lepších možností, pokiaľ ide o 

informácie prostredníctvom nových 

technológií, a rozvoja obchodovania s 

ľuďmi; keďže podľa odhadov Komisie sa 

okrem iného toto číslo pravdepodobne 

výrazne zvýši v nadchádzajúcich rokoch6; 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Mara Bizzotto 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže v Európe je 122 miliónov 

občanov, t. j. 25 % obyvateľov Európskej 

únie, ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením a trpí závažnou 

materiálnou depriváciou alebo žije 

v rodinách s veľmi nízkou intenzitou 

práce; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   38 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže integráciu utečencov do 

spoločnosti a trhu možno dosiahnuť iba 

vtedy, ak je solidarita medzi členskými 

štátmi, pokiaľ ide o ich rozdelenie; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   39 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže prijímanie utečencov v našich 

komunitách nesmie a nemôže byť 

neobmedzené a na neurčitú dobu, ale 

naopak musí byť úmerné dôkladnému 

posúdeniu zdrojov každej miestnej 

hostiteľskej komunity, pretože inak 
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existuje nebezpečenstvo, že tieto politiky 

poškodia migrantov a občanov, ktorí 

súťažia v tzv. pretekoch ku dnu v kontexte 

ťažkostí a nedostatku služieb; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   40 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže 

predpokladaný vývoj potrieb pracovného 

trhu v EÚ poukazuje na objavujúce sa 

a budúce nedostatky v konkrétnych 

oblastiach; 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   41 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach; 

C. keďže Európska únia sa ešte stále snaží 

prekonať hlbokú krízu a čelí veľmi 

vysokej miere nezamestnanosti; keďže EÚ 

a jej členské štáty sa musia naďalej 

zaväzovať k hospodárskemu rastu a 

vytváraniu pracovných miest, čo je 

základnou podmienkou pre úspešnú 

integráciu utečencov;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   42 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach; 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   43 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach; 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach, ale 

rýchle rozšírenie automatizácie a robotiky 

zvyšuje pravdepodobnosť, že práca ľudí 

pracujúcich v zamestnaniach, ktoré si 

vyžadujú stredné zručnosti, sa môže stať 

nadbytočnou, a že počet postihnutých 

pracovných miest môže presiahnuť 

100 000 000 na celom svete; 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   44 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Návrh uznesenia 
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Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach; 

C. keďže počet pôvodných obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Tomáš Zdechovský 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

znížiť o 7,5 milióna; keďže predpokladaný 

vývoj potrieb pracovného trhu v EÚ 

poukazuje na objavujúce sa a budúce 

nedostatky v konkrétnych oblastiach; 

C. keďže počet obyvateľov EÚ 

v produktívnom veku sa má do roku 2020 

výrazne znížiť o 7,5 milióna; keďže 

predpokladaný vývoj potrieb pracovného 

trhu v EÚ poukazuje na objavujúce sa 

a budúce nedostatky v konkrétnych 

oblastiach; 

Or. cs 

Pozmeňujúci návrh   46 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže akčný plán a politické 

vyhlásenie prijaté na samite EÚ – Afrika 

o migrácii, ktorý sa konal vo Valette 

v dňoch 11. a 12. novembra 2015, 

nepriniesli praktické, rozhodné opatrenia; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   47 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže existuje jasný rozdiel medzi 

legálnou a ekonomickou migráciou na 

jednej strane a na druhej strane 

migráciou osôb, ktoré hľadajú útočisko a 

azyl, pričom otázku oboch migrácií treba 

riešiť samostatne; keďže azyl nemôže 

vyriešiť štrukturálne nedostatky vnútornej 

ekonomiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   48 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže profesijná integrácia je 

odrazovým mostíkom pre sociálne 

začlenenie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   49 

Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Mary Honeyball 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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 Ca. keďže násilné vysídľovanie, konflikty, 

porušovania ľudských práv a vojny môžu 

mať závažný vplyv na telesné a duševné 

zdravie ľudí; keďže okrem toho utečenky 

a žiadateľky o azyl sú obeťami veľmi 

vysokej miery rodovo motivovaného 

násilia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   50 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže viac pružnosti na trhu práce by 

mohlo prispieť k integrácii utečencov;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   51 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže utečeneckú núdzovú situáciu 

možno riešiť len prostredníctvom 

spoločného záväzku všetkých členských 

štátov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   52 

 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 



 

AM\1089134SK.doc 23/73 PE578.756v01-00 

 SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov na trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, 

predstavuje novú výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a utečencov, ako aj 

účasť a podporu sociálnych partnerov 

(organizácie zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

rôznorodý a viacrozmerný problém, 

ktorého riešenie si vyžaduje používanie 

veľkého objemu verejných zdrojov a 

predpokladá vôľu utečencov pozitívne sa 

integrovať a prijať kultúru a právne 

predpisy hostiteľskej krajiny a 

prispôsobiť sa im; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   53 

Joëlle Mélin 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov na trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, 

predstavuje novú výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a utečencov, ako aj 

účasť a podporu sociálnych partnerov 

(organizácie zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce 

prichádzajú do úvahy len vtedy, ak 

nejestvuje žiadna nádej, že sa v blízkej 

budúcnosti budú môcť vrátiť do svojich 

domovských krajín; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   54 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 
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D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov na trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, 

predstavuje novú výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a utečencov, ako aj 

účasť a podporu sociálnych partnerov 

(organizácie zamestnávateľov 
a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, ktorý 

predstavuje výzvu, ktorá si vyžiada úsilie 

tak samotných utečencov, ako aj 

členských štátov, miestnych a prípadne 

regionálnych správ a hostiteľských 

komunít; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   55 

Csaba Molnár 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov na trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, 

predstavuje novú výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a utečencov, ako aj 

účasť a podporu sociálnych partnerov 

(organizácie zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, v ktorom 

väčšinová spoločnosť a utečenci majú 

spoločnú, ale asymetrickú zodpovednosť 

za integráciu; keďže začlenenie utečencov 
si vyžaduje úsilie miestnych správ, 

hostiteľských komunít a samotných 

utečencov, ako aj účasť a podporu 

sociálnych partnerov (zástupcov 

organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; keďže je 

dôležité zdôrazniť zodpovednosť orgánov 

členských štátov za spoločenský obraz 

utečencov; 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   56 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov na trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, predstavuje 

novú výzvu a príležitosť, čo si vyžaduje 

úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a utečencov, ako aj 

účasť a podporu sociálnych partnerov 

(organizácie zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný, ako aj 

dvojrozmerný proces (zahŕňajúci práva a 

povinnosti), ktorý predstavuje výzvu a 

príležitosť, čo si vyžaduje úsilie miestnych 

správ, hostiteľských komunít a samotných 

utečencov, ako aj účasť a podporu 

sociálnych partnerov (zástupcov 

organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   57 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov na trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, predstavuje 

novú výzvu a príležitosť, čo si vyžaduje 

úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a utečencov, ako aj 

účasť a podporu sociálnych partnerov 

(organizácie zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, ktorý 

predstavuje výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie miestnych správ, 

hostiteľských komunít a 

samotnýchutečencov, ako aj účasť a 

podporu sociálnych partnerov (zástupcov 

organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; keďže 

utečenci – rovnako ako občania Únie – 

majú v hostiteľských členských štátoch 

tak práva, ako aj povinnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   58 

Tania González Peñas 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, ktorý 

predstavuje výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a samotných 

utečencov, ako aj účasť a podporu 

sociálnych partnerov (organizácie 

zamestnávateľov a zamestnancov) a 

občianskej spoločnosti a dobrovoľníckych 

organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do hostiteľských 

spoločností, a najmä do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, ktorý 

predstavuje výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje úsilie miestnych správ, 

hostiteľských komunít a samotných 

utečencov, ako aj účasť a podporu 

sociálnych partnerov (zástupcov 

organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   59 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, predstavuje 

novú výzvu a príležitosť, čo si vyžaduje 

úsilie zo strany miestnych správ, 

hostiteľských komunít a samotných 

utečencov, ako aj účasť a podporu 

sociálnych partnerov (organizácie 

zamestnávateľov a zamestnancov) a 

občianskej spoločnosti a dobrovoľníckych 

organizácií; 

D. keďže sociálne začleňovanie a 

integrácia utečencov do trhu práce je 

dynamický dvojsmerný proces, ktorý 

predstavuje výzvu a príležitosť, čo si 

vyžaduje zosúladené úsilie miestnych 

správ, hostiteľských komunít a samotných 

utečencov, ako aj účasť a podporu 

sociálnych partnerov (zástupcov 

organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov) a občianskej spoločnosti 

a dobrovoľníckych organizácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   60 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena 
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Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže úspešná integrácia si vyžaduje 

nielen začlenenie do trhu práce, ale aj 

prístup k primeraným jazykovým kurzom 

pri príchode, k primeranému bývaniu, 

vzdelávaniu a odbornej príprave, sociálnej 

ochrane a zdravotnej starostlivosti vrátane 

podpory duševného zdravia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   61 

Georgi Pirinski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže integrácia utečencov do trhu 

práce je náročnejšia z dôvodu, že v EÚ je 

v súčasnosti takmer 22 miliónov 

nezamestnaných, nezamestnanosť 

mladých ľudí je naďalej znepokojivo 

vysoká a dlhodobá nezamestnanosť stúpa, 

pričom zosúladenie ponuky a dopytu na 

trhu práce je sústavným problémom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   62 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže neexistuje typický utečenec; 
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keďže každý utečenec je individuálna 

osobnosť s vlastnými skúsenosťami, 

kvalifikáciami a potrebami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   63 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže utečenci sú jednotlivci 

s vlastnými zručnosťami, odbornou 

prípravou, vedomosťami, pracovnými a 

životnými skúsenosťami, ktoré si 

zasluhujú uznanie; keďže utečenci môžu 

vykonávať a vytvárať hospodársku 

činnosť, ktorá bude prínosom pre 

hostiteľské komunity; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   64 

Georgi Pirinski 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže okrem toho 24,4 % všetkého 

obyvateľstva EÚ žije v ohrození chudobou 

a sociálnym vylúčením a takmer 10 % čelí 

závažnej materiálnej deprivácii; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   65 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Jutta Steinruck, Javi López, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže podmienky na trhu práce v 

hostiteľských krajinách sú rozhodujúcim 

faktorom úspešnej a trvalej integrácie 

utečencov; keďže nezamestnanosť v EÚ, 

najmä nezamestnanosť mladých ľudí, je 

stále znepokojivo vysoká; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   66 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže štátni príslušníci tretích krajín 

čelia mnohým ťažkostiam pri uznávaní 

svojich zručností a kvalifikácií; keďže 

uznávanie kvalifikácií získaných v tretej 

krajine je spojené s preverovaním 

zručností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   67 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Db. keďže ženy a maloleté osoby z radov 

utečencov a žiadateľov o azyl majú 

osobitné potreby ochrany; keďže všetky 

politiky v oblasti sociálneho začlenenia a 
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integrácie do trhu práce musia zahŕňať 

hľadisko rodovej rovnosti a ochrany 

dieťaťa; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   68 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Dc. keďže poskytnutie utečencom 

a žiadateľom o azyl skutočného prístupu 

na trh práce je dôležité pre obnovenie ich 

ľudskej dôstojnosti a sebaúcty a je tiež 

nákladovo efektívnym, ako aj 

zodpovedným prístupom k verejným 

financiám, ktorý znižuje náklady znášané 

členskými štátmi a miestnymi orgánmi, 

pričom utečencom a žiadateľom o azyl 

umožňuje stať sa aktívnymi fiškálnymi 

prispievateľmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   69 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Dc. keďže článok 33.1 Dohovoru 

Organizácie Spojených národov z roku 

1951 o právnom postavení utečencov 

stanovuje, že „žiadny zmluvný štát 

nevyhostí („refouler“) utečenca 

akýmkoľvek spôsobom alebo ho nevráti 

na hranice území, na ktorých by jeho život 

alebo jeho osobná sloboda boli ohrozené z 
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dôvodov jeho rasy, náboženstva, 

národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej 

skupine alebo zastávania určitých 

politických názorov“; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   70 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Dd. keďže články 3.1 a 3.2 Dohovoru 

proti mučeniu a inému krutému, 

neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984) 

stanovujú, že „žiadny zmluvný štát 

nevypovie, nevráti („refouler“), ani 

nevydá žiadnu osobu do iného štátu, v 

ktorom existujú vážne dôvody domnievať 

sa, že by mohla byť vystavená mučeniu 

[...] príslušné orgány zohľadnia všetky 

relevantné okolnosti a v prípade potreby 

aj to, či v príslušnom štáte existuje 

jednotný model závažného, zjavného alebo 

masového porušovania ľudských práv“; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   71 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Dd. keďže diskriminácia je spolu s 

faktormi v oblasti jazyka, vzdelania a 

inštitúcií jednou z najvážnejších prekážok 

zabraňujúcich prisťahovalcom vo 
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všeobecnosti v plnej miere sa zapojiť do 

trhu práce a do spoločnosti1a ; 

 _________________ 

 1a 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e

tudes/note/join/2014/518768/IPOL-

EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   72 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D e (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 De. keďže pokiaľ ide o zlúčenie rodiny 

utečencov, smernica 2003/86/ES 

stanovuje, že krajiny EÚ nesmú stanoviť 

podmienky týkajúce sa minimálnej dĺžky 

pobytu na ich území predtým ako sa 

utečenci môžu zlúčiť so svojimi 

rodinnými príslušníkmi; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   73 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D f (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Df. keďže veľká časť žiadateľov o azyl, 

ktorí pricestovali do Európy, čelí 

neľudským a neistým podmienkam a žije 

v táboroch bez prístupu k dostatočne 

kvalitným zdrojom a službám na 

uspokojenie ich základných potrieb; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh   74 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

vypúšťa sa 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh   75 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju okamžitú reakciu na situáciu 

na solidarite, ako sa ustanovuje v článku 

80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), na spravodlivom rozdelení 

zodpovednosti podľa záväzného 

mechanizmu rozdelenia v súlade s 

návrhom Komisie a na holistickom 

prístupe, ktorý stanovuje legálne 

prístupové trasy, s cieľom bojovať proti 

zločineckým organizáciám využívajúcim 

migrantov a ohrozujúcim ich bezpečnosť 

a ich základné práva; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   76 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na situáciu na 

solidarite a spravodlivom rozdelení 

zodpovednosti, ako sa ustanovuje v článku 

80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), a na holistickom prístupe, ktorý 

zohľadňuje dodržiavanie základných práv 

a hodnôt; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   77 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na situáciu na 

solidarite a zodpovednosti, ako sa 

ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na 

spravodlivom rozdelení zaťaženia 

založenom na plnom rešpektovaní 

existujúcich právnych predpisov a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plné 

dodržiavanie základných práv a 

povinností a európskych hodnôt; 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na situáciu na 

solidarite a spravodlivom rozdelení 

zodpovednosti, ako sa ustanovuje v článku 

80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), a na holistickom prístupe, ktorý 

zohľadňuje bezpečnú a legálnu migráciu a 

plné dodržiavanie základných práv 

a hodnôt; zdôrazňuje, že pri riadení 

prílevu štátnych príslušníkov tretích 

krajín a osôb bez štátnej príslušnosti je 

nevyhnutné ihneď zaviesť stály 

mechanizmus premiestnenia pre všetky 

členské štáty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   79 

Csaba Molnár 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na situáciu na 

solidarite a spravodlivom rozdelení 

zodpovednosti, ako sa ustanovuje v článku 

80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), a na holistickom prístupe, ktorý 

zohľadňuje bezpečnú a legálnu migráciu a 

plné dodržiavanie základných práv 

a hodnôt; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že niektoré členské štáty 

nie sú ochotné zúčastniť sa na rozdelení 

zaťaženia a obracajú sa chrbtom k 

európskej solidarite; 

Or. hu 
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Pozmeňujúci návrh   80 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na najnovšiu 

situáciu na zásade solidarity 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, 

ako sa ustanovuje v článku 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a na 

holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje 

bezpečnú a legálnu migráciu a plne 

dodržiava základné práva a hodnoty; 

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

založila svoju reakciu na situáciu na 

solidarite a spravodlivom rozdelení 

zodpovednosti, ako sa ustanovuje v článku 

80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), a na holistickom prístupe, ktorý 

zohľadňuje potrebu zlepšiť bezpečné 

a legálne spôsoby migrácie a plné 

dodržiavanie základných práv a hodnôt; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   81 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zastáva názor, že integrácia je 

kombináciou podpory a vyjadrenia 

požiadaviek; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   82 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. odsudzuje predbežnú dohodu 
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dosiahnutú na samite EÚ – Turecko 7. 

marca 2016 a dohodu z 18. marca 2016; 

zdôrazňuje, že táto dohoda porušuje 

povinnosti členských štátov v oblasti 

medzinárodnej ochrany zakotvenej v 

Ženevskom dohovore a je v rozpore s 

Európskym dohovorom o ľudských 

právach; vyzýva Komisiu, aby túto dohodu 

bezodkladne zrušila; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   83 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. zdôrazňuje, že integračné programy 

poskytujú príležitosť pre cieľové skupiny, 

ale tiež od nich vyžadujú, aby vyvíjali 

úsilie; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   84 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1c. spolieha sa na zásadu rovnakého 

zaobchádzania a na nové nástroje na 

integráciu do trhu práce; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   85 

Thomas Mann 
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Návrh uznesenia 

Odsek 1 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1d. odmieta myšlienku vytvoriť osobitné 

trhy práce pre utečencov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   86 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1e. zastáva názor, že príslušná národná 

minimálna mzda by mala naďalej platiť 

aj pre utečencov; odporúča – ak sú 

potrebné – výnimky, pokiaľ ide o stáže 

zamerané na profesijnú dráhu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   87 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. berie na vedomie vysokú mieru 

rozmanitosti používania pojmu utečenec 

na verejnosti a v rámci politickej diskusie; 

zdôrazňuje význam jasného vymedzenia 

utečencov podľa zákonnej definície 

zakotvenej v Ženevskom dohovore z 28. 

júla 1951, ktorý bol zmenený Newyorským 

protokolom z 31. januára 1967, a v 

právnych predpisoch EÚ, najmä v smernici 

o uznávaní kvalifikácií7; 

2. berie na vedomie nedostatok jasnosti pri 

používaní pojmu utečenec na verejnosti 

a v rámci politickej diskusie; zdôrazňuje 

význam jasného vymedzenia utečencov 

podľa zákonnej definície zakotvenej v 

Ženevskom dohovore z 28. júla 1951, 

ktorý bol zmenený Newyorským 

protokolom z 31. januára 1967, a v 

právnych predpisoch EÚ, najmä v smernici 

o uznávaní kvalifikácií7; 
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_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=SK. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=SK. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   88 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. berie na vedomie vysokú mieru 

rozmanitosti používania pojmu utečenec 

na verejnosti a v rámci politickej diskusie; 

zdôrazňuje význam jasného vymedzenia 

utečencov podľa zákonnej definície 

zakotvenej v Ženevskom dohovore z 28. 

júla 1951, ktorý bol zmenený Newyorským 

protokolom z 31. januára 1967, a v 

právnych predpisoch EÚ, najmä v smernici 

o uznávaní kvalifikácií7; 

2. berie na vedomie vysokú mieru 

rozmanitosti používania pojmu utečenec 

na verejnosti a v rámci politickej diskusie; 

zdôrazňuje význam jasného a záväzného 

vymedzenia utečencov, ktorým sa vydelia 

ekonomickí migranti, podľa zákonnej 

definície zakotvenej v Ženevskom 

dohovore z 28. júla 1951, ktorý bol 

zmenený Newyorským protokolom z 31. 

januára 1967, a v právnych predpisoch EÚ, 

najmä v smernici o uznávaní kvalifikácií7; 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=SK. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=SK. 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   89 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. berie na vedomie vysokú mieru 

rozmanitosti používania pojmu utečenec 

na verejnosti a v rámci politickej diskusie; 

2. berie na vedomie vysokú mieru 

rozmanitosti používania pojmu utečenec 

na verejnosti a v rámci politickej diskusie; 
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zdôrazňuje význam jasného vymedzenia 

utečencov podľa zákonnej definície 

zakotvenej v Ženevskom dohovore z 28. 

júla 1951, ktorý bol zmenený Newyorským 

protokolom z 31. januára 1967, a v 

právnych predpisoch EÚ, najmä v smernici 

o uznávaní kvalifikácií7 ; 

zdôrazňuje význam jasného vymedzenia 

utečencov podľa zákonnej definície 

zakotvenej v Ženevskom dohovore z 28. 

júla 1951, ktorý bol zmenený Newyorským 

protokolom z 31. januára 1967, a v 

právnych predpisoch EÚ, najmä v smernici 

o uznávaní kvalifikácií7 ; podľa 

vymedzenia v článku 2 písm. c), d), e). f), 

g) a v smernici o podmienkach prijímania 

podľa vymedzenia v článku 2 písm. a), b) 

a c); 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=SK. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095&from=SK. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   90 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. zdôrazňuje, že na účely vykonávania 

rozličných európskych politík je dôležité 

jasne rozlišovať medzi utečencami a 

ekonomickými migrantmi; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   91 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na to, že osoba oprávnená na 

doplnkovú ochranu je štátny príslušník 

tretej krajiny alebo osoba bez štátnej 

3. poukazuje na to, že osoba oprávnená na 

doplnkovú ochranu je štátny príslušník 

tretej krajiny alebo osoba bez štátnej 
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príslušnosti, ktorá sa nekvalifikuje ako 

utečenec, ale ktorá reálne čelí riziku 

utrpenia, mučenia, neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania, alebo civilista, ktorý čelí 

vážnemu a individuálnemu ohrozeniu 

svojho života z dôvodu neselektívneho 

násilia v situáciách medzinárodného alebo 

vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu; 

príslušnosti, ktorá sa nekvalifikuje ako 

utečenec, ale ktorá rovnako čelí reálnemu 

riziku utrpenia, mučenia, neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania, alebo civilista, ktorý čelí 

vážnemu a individuálnemu ohrozeniu 

svojho života z dôvodu neselektívneho 

násilia v situáciách medzinárodného alebo 

vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu 

(pozri smernicu o oprávnení na 

medzinárodnú ochranu); 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   92 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   93 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 
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ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

ochranu v členských štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   94 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; poukazuje na naliehavú potrebu 

vytvoriť spoločný azylový systém s cieľom 

štandardizovať postupy a mechanizmy 

uznávania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu; odporúča, aby sa prijali 

opatrenia zamerané na podporu 

členských štátov, ktoré sú z geografických 

dôvodov intenzívnejšie zapojené do 

prvotného prijímania; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   95 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Georgi Pirinski, Javi López, Flavio 

Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 



 

AM\1089134SK.doc 43/73 PE578.756v01-00 

 SK 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom a žiadateľom o 

azyl v prístupe na trh práce, aktivácii 

programov EÚ a účinnému využívaniu 

finančných prostriedkov v tejto oblasti, a 

zároveň zvyšujú zraniteľnosť utečencov a 

žiadateľov o azyl, pokiaľ ide o nelegálnu 

prácu a neisté pracovné podmienky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   96 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; preto vyzýva členské štáty, aby 

zlepšili účinnosť týchto postupov 

a zároveň zabezpečili čo najvyššiu úroveň 

bezpečnosti pre utečencov a európskych 

občanov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   97 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 
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Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom a žiadateľom o 

azyl v prístupe na trh práce, aktivácii 

programov EÚ a účinnému využívaniu 

finančných prostriedkov v tejto oblasti, a 

zvyšujú zraniteľnosť utečencov, pokiaľ 

ide o nelegálnu prácu a neisté pracovné 

podmienky; uznáva, že doba platnosti 

udeleného povolenia na pobyt (najmä pre 

osoby s doplnkovou ochranou) pôsobí ako 

prekážka integrácie do trhu práce, ak je 

táto doba relatívne krátka; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   98 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; vyzýva členské štáty, aby lepšie 

koordinovali používanie týchto 

finančných prostriedkov určených na 

integračné politiky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   99 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe na trh 

práce, ako aj aktivácii programov EÚ a 

využívaniu finančných prostriedkov v tejto 

oblasti; 

4. zdôrazňuje, že existujú podstatné 

rozdiely, pokiaľ ide o čas a spôsob 

spracovania žiadostí o medzinárodnú 

ochranu v členských štátoch; zdôrazňuje, 

že zdĺhavé a príliš byrokratické postupy 

môžu brániť utečencom v prístupe k 

odbornej príprave, poradenstvu pri výbere 

zamestnania a k trhu práce, ako aj 

aktivácii programov EÚ a využívaniu 

finančných prostriedkov v tejto oblasti; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   100 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. zároveň požaduje, aby sa prijali 

účinné opatrenia mimo európskeho 

územia, aby sa zabezpečilo, že osoby, ktoré 

sú oprávnené, sa môžu bezpečne dostať 

do hostiteľskej krajiny, aby sa spravovali 

žiadosti o medzinárodnú ochranu a 

zvládali nejasné migračné toky a aby sa 

tým spôsobom zabránilo vo vstupe do 

Európy osobám, ktoré na to nie sú 

oprávnené; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   101 

Jean Lambert 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyzýva Európsku komisiu, aby 

monitorovala právne rámce a politiky 

členských štátov, aby sa zabezpečilo, že so 

všetkými utečencami a žiadateľmi o azyl 

sa zaobchádza rovnako a sú im zaručené 

dobré pracovné podmienky, s cieľom 

zabrániť asymetrickým podmienkam 

prístupu týchto zraniteľných skupín na 

trh práce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   102 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a 

integráciu utečencov na trhu práce  je 

nevyhnutné riešiť vážne a mnohostranné 

otázky diskriminácie, jazykové bariéry, 

rozdielne sociálno-ekonomické a kultúrne 

zázemie, zdravotné potreby vrátane 

psychosociálnej a posttraumatickej 

podpory, znovuzjednotenie rodiny a tiež 

významný podiel znevýhodnených skupín 

medzi utečencami, najmä znepokojujúci 

počet detí vrátane maloletých bez 

sprievodu, ľudí so zdravotným 

postihnutím, starších ľudí a žien8; 

vypúšťa sa 

_________________  

8  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   103 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a 

integráciu utečencov na trhu práce  je 

nevyhnutné riešiť vážne a mnohostranné 

otázky diskriminácie, jazykové bariéry, 

rozdielne sociálno-ekonomické a kultúrne 

zázemie, zdravotné potreby vrátane 

psychosociálnej a posttraumatickej 

podpory, znovuzjednotenie rodiny a tiež 

významný podiel znevýhodnených skupín 

medzi utečencami, najmä znepokojujúci 

počet detí vrátane maloletých bez 

sprievodu, ľudí so zdravotným 

postihnutím, starších ľudí a žien8; 

vypúšťa sa 

_________________  

8  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 

 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   104 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 
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riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako sú 

jazykové bariéry, rozdielne sociálno-

ekonomické a kultúrne zázemie, zdravotné 

potreby a diskriminácia a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   105 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, jazykové bariéry, rozvoj 

prístupu, ktorý vyžaduje náležité 

prispôsobenie sa a predpokladá 

spoluprácu, rozdielne sociálno-

ekonomické a kultúrne zázemie, zdravotné 

potreby vrátane psychosociálnej a 

posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

_________________ _________________ 
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8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh   106 

Claude Rolin, Ivo Belet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 

vypracovať odpovede na vážne 

a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   107 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien;8; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov, ktorí pravdepodobne zostanú v 

hostiteľskej krajine, do trhu práce je 

nevyhnutné riešiť  vážne a mnohostranné 

otázky, ako je diskriminácia, jazykové 

bariéry, rozdielne sociálno-ekonomické a 

kultúrne zázemie, zdravotné potreby 

vrátane psychosociálnej a posttraumatickej 

podpory, znovuzjednotenie rodiny a tiež 

významný podiel znevýhodnených skupín 

medzi utečencami, najmä znepokojujúci 

počet detí vrátane maloletých bez 

sprievodu, ľudí so zdravotným 

postihnutím, starších ľudí a žien8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   108 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, 

segmentácia trhu práce, jazykové bariéry, 

rozdielne sociálno-ekonomické a kultúrne 

zázemie, nedostatočné riadenie 

rozmanitosti v podnikoch, zdravotné 

potreby vrátane psychosociálnej a 

posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 
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so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien1; 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí, 

LGBTI osôb, obetí obchodovania s 

ľuďmi, osôb s duševnými zdravotnými 

problémami a žien1; 

_________________ _________________ 

1 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-

en. 

1 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-

en. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   109 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, jazykové bariéry – ktoré sú 

prvou prekážkou integrácie –, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8, ktorí si vyžadujú odpovede 

prispôsobené ich špecifickým problémom; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   110 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické, vzdelanostné a 

kultúrne zázemie, bývanie, zdravotné 

potreby vrátane psychosociálnej a 

posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   111 

Sven Schulze 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 
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riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8; 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, jazykové bariéry, uznanie 

zručností, rozdielne sociálno-ekonomické 

a kultúrne zázemie, zdravotné potreby 

vrátane psychosociálnej a posttraumatickej 

podpory, znovuzjednotenie rodiny a tiež 

významný podiel znevýhodnených skupín 

medzi utečencami, najmä znepokojujúci 

počet detí vrátane maloletých bez 

sprievodu, ľudí so zdravotným 

postihnutím, starších ľudí a žien8 ; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   112 

Renate Weber 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov na trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky 

diskriminácie, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel znevýhodnených skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že s cieľom 

uľahčiť sociálne začleňovanie a integráciu 

utečencov do trhu práce  je nevyhnutné 

riešiť vážne a mnohostranné otázky, ako je 

diskriminácia, jazykové bariéry, rozdielne 

sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie, 

zdravotné potreby vrátane psychosociálnej 

a posttraumatickej podpory, 

znovuzjednotenie rodiny a tiež významný 

podiel zraniteľných skupín medzi 

utečencami, najmä znepokojujúci počet 

detí vrátane maloletých bez sprievodu, ľudí 

so zdravotným postihnutím, starších ľudí a 

žien8 ; 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   113 

Iratxe García Pérez 

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

Mary Honeyball 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že ženy majú v porovnaní 

s mužmi rozdielne potreby zdravotnej 

starostlivosti, pretože sú viac vystavené 

mnohým rizikám vrátane násilia 

založeného na rodovej príslušnosti, 

komplikácií v oblasti reprodukčného 

zdravia a kultúrnych prekážok v prístupe 

k zdravotnej starostlivosti; domnieva sa 

preto, že politiky v tejto oblasti nemôžu 

byť rodovo neutrálne, pretože ženy musia 

čeliť rodovo špecifickým výzvam v 

hostiteľskej krajine a politiky v oblasti 

prijímania a integrácie by mali 

zohľadňovať rodové hľadisko; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   114 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že komplexné jazykové 

vzdelávanie utečencov je mimoriadne 

dôležité; a že by sa malo začať čo najskôr 

a že zamestnanecké jazykové zručnosti sú 

nevyhnutné pre integráciu v podnikoch; 
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Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   115 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. poukazuje na význam rozlišovania 

medzi núdzovými opatreniami a 

opatreniami, ktoré sa majú prijať v 

strednodobom až dlhodobom horizonte, s 

cieľom účinne riešiť rôznorodé potreby; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   116 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5b. vyzýva na to, aby členské štáty od 

utečencov, ktorí pravdepodobne zostanú v 

hostiteľskej krajine, vyžadovali, aby 

absolvovali komplexný a cielený jazykový 

kurz; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   117 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5c. žiada, aby členské štáty boli schopné 
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vyžadovať utečencov, ktorí 

pravdepodobne zostanú a nájdu si 

zamestnanie, aby absolvovali komplexný a 

jazykový kurz spojený s pracovným 

miestom; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   118 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5d. zastáva názor, že vyučovanie jazykov 

by sa malo začať už v hotspotoch a 

prijímacích centrách; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   119 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5e. domnieva sa, že s ohľadom na 

jazykové vzdelávanie by sa mali vytvoriť 

mechanizmy stimulov a sankcií; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   120 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 f (nový) 

 



 

AM\1089134SK.doc 57/73 PE578.756v01-00 

 SK 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5f. vyzýva členské štáty, aby zriadili 

jednotný systém jazykového vzdelávania, 

ktorý by úzko prepájal všeobecné a 

odborné jazykové vzdelávanie;  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   121 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5g. zdôrazňuje veľký dopyt po 

programoch gramotnosti; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   122 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 h (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5h. vyslovuje sa za prípravné kurzy, 

v ktorých sa deti prvotne zameriavajú na 

jazykové vzdelávanie; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   123 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9 , 

potrieb žien, ktoré žiadajú o 

medzinárodnú ochranu a osobitné výzvy 

sociálneho začleňovania a integrácie na 

trhu práce, ktorým ženy čelia; požaduje, 

aby sa rodová rovnosť plne zohľadňovala 

vo všetkých politikách a postupoch 

týkajúcich sa azylu a migrácie; 

vypúšťa sa 

_________________  

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FSK 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   124 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o 

medzinárodnú ochranu a osobitné výzvy 

sociálneho začleňovania a integrácie na 

trhu práce, ktorým ženy čelia; požaduje, 

aby sa rodová rovnosť plne zohľadňovala 

vo všetkých politikách a postupoch 

týkajúcich sa azylu a migrácie; 

vypúšťa sa 

_________________  

9 Návrh správy 

EP:http://www.europarl.europa.eu/sides/g

etDoc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-
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571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FSK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   125 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o 

medzinárodnú ochranu a osobitné výzvy 

sociálneho začleňovania a integrácie na 

trhu práce, ktorým ženy čelia; požaduje, 

aby sa rodová rovnosť plne zohľadňovala 

vo všetkých politikách a postupoch 

týkajúcich sa azylu a migrácie; 

vypúšťa sa 

_________________  

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FSK 

 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   126 

Anne Sander 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 
potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

6. opakuje význam zohľadňovania potrieb 

žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu, a osobitných výziev sociálneho 
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ochranu a osobitné výzvy sociálneho 

začleňovania a integrácie na trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa 

rodová rovnosť plne zohľadňovala vo 

všetkých politikách a postupoch 

týkajúcich sa azylu a migrácie; 

začleňovania a integrácie do trhu práce, 

ktorým ženy čelia; 

_________________  

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   127 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu a osobitné výzvy sociálneho 

začleňovania a integrácie na trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa azylu 

a migrácie; 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu, a osobitných výziev sociálneho 

začleňovania a integrácie do trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje 

nediskriminačné zaobchádzanie s mužmi 

a ženami vo všetkých politikách a 

postupoch týkajúcich sa azylu a migrácie; 

_________________ _________________ 

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh   128 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu a osobitné výzvy sociálneho 

začleňovania a integrácie na trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa azylu 

a migrácie; 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru pri určovaní postavenia 

utečenca9, potrieb žien, ktoré žiadajú o 

medzinárodnú ochranu, a osobitných 

výziev sociálneho začleňovania a integrácie 

do trhu práce, ktorým ženy čelia; požaduje, 

aby sa rodová rovnosť plne zohľadňovala 

vo všetkých politikách a postupoch 

týkajúcich sa azylu a migrácie; 

_________________ _________________ 

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   129 

Sven Schulze 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu a osobitné výzvy sociálneho 

začleňovania a integrácie na trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa azylu 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu, a osobitných výziev sociálneho 

začleňovania a integrácie do trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje rovnaké 

zaobchádzanie s mužmi a ženami vo 

všetkých politikách a postupoch týkajúcich 
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a migrácie; sa azylu a migrácie; 

_________________ _________________ 

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   130 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca9, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu a osobitné výzvy sociálneho 

začleňovania a integrácie na trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa azylu 

a migrácie; 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca[1], 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu, a osobitných výziev sociálneho 

začleňovania a integrácie do trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa azylu 

a migrácie; pripomína, že poskytovanie 

kvalitnej a cenovo dostupnej starostlivosti 

o deti a pružné pracovné podmienky sú 

kľúčové príklady, ako zlepšiť prístup 

rodičov na trh práce; 

_________________  

9 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   131 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca2, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu a osobitné výzvy sociálneho 

začleňovania a integrácie na trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa azylu 

a migrácie; 

6. opakuje význam uznania rodového 

rozmeru určovania postavenia utečenca2, 

potrieb žien, ktoré žiadajú o medzinárodnú 

ochranu, a osobitných výziev sociálneho 

začleňovania a integrácie do trhu práce, 

ktorým ženy čelia; požaduje, aby sa rodová 

rovnosť plne zohľadňovala vo všetkých 

politikách a postupoch týkajúcich sa 

sociálneho začlenenia, integrácie do trhu 

práce, azylu a migrácie; 

_________________ _________________ 

2 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK. 

2 Návrh správy EP: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FSK. 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   132 

Thomas Mann 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6 a. žiada o cielenú podporu utečencov, 

ktorí si želajú a sú schopní študovať; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   133 
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Maria Arena 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a.  zdôrazňuje prínosy vzdelávania 

v oblasti sociálneho začlenenia a 

integrácie do trhu práce; zdôrazňuje, že je 

dôležité zabezpečiť všetkým utečencom, 

najmä dievčatám a ženám, prístup k 

formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu 

a informálnemu učeniu a k celoživotnej 

odbornej príprave kombinovanej s 

pracovnými skúsenosťami; požaduje 

okrem toho spoľahlivé a transparentné 

postupy uznávania kvalifikácií získaných 

v zahraničí, mimo Európskej únie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   134 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. poukazuje na znepokojivú situáciu 

žien v utečeneckých táboroch v Európe, a 

najmä na ich životné a hygienické 

podmienky, ktoré si vyžadujú núdzové 

sanitárne opatrenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   135 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. zdôrazňuje význam na mieru 

prispôsobeného integračného prístupu 

založeného na rovnosti príležitostí a 

význam potrebnej pozornosti venovanej 

potrebám a špecifickým výzvam rôznych 

cieľových skupín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   136 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. berie na vedomie osobitné potreby 

najzraniteľnejších skupín, ktoré sú 

vystavené vyššiemu riziku chudoby a 

sociálneho vylúčenia, ako sú ženy, tehotné 

ženy, rodiny osamelého rodiča, LGBTI 

osoby, maloletí, mladí ľudia, starší ľudia, 

prisťahovalci, chorí ľudia a osoby so 

zdravotným postihnutím; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh   137 

Maria Arena 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. majúc na pamäti, že ženy majú 

častejšie ako muži zodpovednosť za 

starostlivosť o deti, ako aj o starších, 

chorých a nezaopatrených rodinných 

príslušníkov, zdôrazňuje kľúčový význam 

dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti 
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a o iné závislé osoby z hľadiska 

posilnenia ekonomického a sociálneho 

postavenia utečeniek; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   138 

Mara Bizzotto 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo 

sa vo všeobecnosti považuje za prínosné 

pre ich osobnostný rast, rozvoj a 

sebadôveru; 

7. poukazuje na význam práce zameranej 

na dôstojnosť a sebaúctu všetkých 

občanov; konštatuje, že v Európe je viac 

ako 21 miliónov nezamestnaných a 

približne 4 milióny z nich sú mladí ľudia 

mladší ako 25 rokov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   139 

Evelyn Regner 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty, a zdôrazňuje, že je tiež  

nákladovo efektívne, pretože by im 
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získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

umožnilo sebestačnosť a získať 

hospodársku nezávislosť, čo je zásadným 

krokom k ich začleneniu do spoločnosti, a 

predstavuje zodpovedný prístup k 

verejným financiám, ktorý znižuje náklady 

členských štátov prostredníctvom 

integrácie utečencov a zároveň dotknutým 

osobám umožňuje stať sa aktívnymi 

fiškálnymi prispievateľmi, čo sa vo 

všeobecnosti považuje za prínosné pre ich 

osobnostný rast, rozvoj, sebadôveru  a 

uznanie v spoločnosti; 

Or. de 

Pozmeňujúci návrh   140 

Romana Tomc 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty, pretože by im umožnilo 

sebestačnosť a získať hospodársku 

nezávislosť, čo je zásadným krokom k ich 

začleneniu do spoločnosti, a predstavuje 

zodpovedný prístup k verejným financiám, 

ktorý znižuje náklady členských štátov a 

zároveň dotknutým osobám umožňuje stať 

sa aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi; 

Or. sl 

Pozmeňujúci návrh   141 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu k základným právam (bývanie, 

zdravie, vzdelávanie, sociálna ochrana) a 

na trh práce je potrebné na obnovenie ich 

ľudskej dôstojnosti a sebaúcty a je tiež  

nákladovo efektívne, pretože by im 

umožnilo sebestačnosť a získať 

hospodársku nezávislosť, čo je zásadným 

krokom k ich začleneniu do spoločnosti, a 

predstavuje zodpovedný prístup k 

verejným financiám, ktorý znižuje náklady 

členských štátov a zároveň dotknutým 

osobám umožňuje stať sa aktívnymi 

fiškálnymi prispievateľmi, čo sa vo 

všeobecnosti považuje za prínosné pre ich 

osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru, ako 

aj pre hostiteľskú spoločnosť a komunitu 

ako celok; 

Or. es 

Pozmeňujúci návrh   142 

Helga Stevens 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť, 

získať hospodársku nezávislosť a byť 

prínosom pre spoločnosť, čo je zásadným 

krokom k ich úspešnému začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov a zároveň 

dotknutým osobám umožňuje stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   143 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

7. domnieva sa, že uľahčenie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov a zároveň 

dotknutým osobám umožňuje stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   144 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce a zabezpečenie, aby 

boli trhy práce inkluzívne na miestnej 

úrovni i na úrovni členských štátov, je 

potrebné na obnovenie ich ľudskej 

dôstojnosti a sebaúcty a je tiež  nákladovo 

efektívne, pretože by im umožnilo 

sebestačnosť a získať hospodársku 

nezávislosť, čo je zásadným krokom k ich 

začleneniu do spoločnosti, a predstavuje 

zodpovedný prístup k verejným financiám, 

ktorý znižuje náklady členských štátov a 
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vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

miestnych orgánov a zároveň dotknutým 

osobám umožňuje žiť dôstojne a stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru, 

pričom treba pamätať na to, že nie všetci 

utečenci prichádzajúci do EÚ sú schopní 

pracovať z dôvodu ich zdravotného stavu, 

veku alebo iných otázok; pripomína, že 

smernica o oprávnení na medzinárodnú 

ochranu a smernica o podmienkach 

prijímania poskytujú právo na prístup na 

trh práce a k odbornému vzdelávaniu pre 

žiadateľov o azyl i pre osoby pod 

medzinárodnou ochranou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   145 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

a žiadateľom o azyl prístupu na trh práce 

je potrebné na obnovenie ich ľudskej 

dôstojnosti a sebaúcty a je tiež  nákladovo 

efektívne, pretože by im umožnilo 

sebestačnosť a získať hospodársku 

nezávislosť, čo je zásadným krokom k ich 

začleneniu do spoločnosti, a predstavuje 

zodpovedný prístup k verejným financiám, 

ktorý znižuje náklady členských štátov a 

miestnych orgánov a zároveň dotknutým 

osobám umožňuje stať sa aktívnymi 

fiškálnymi prispievateľmi, čo sa vo 

všeobecnosti považuje za prínosné pre ich 

osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru, 

pričom treba pamätať na to, že nie všetci 

utečenci a žiadatelia o azyl prichádzajúci 

do EÚ sú schopní pracovať z dôvodu ich 

zdravotného stavu, veku alebo iných 
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otázok; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh   146 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

zabezpečenie ich prežitia a obnovenie ich 

ľudskej dôstojnosti a sebaúcty a je tiež  

nákladovo efektívne, pretože by im 

umožnilo sebestačnosť a získať 

hospodársku nezávislosť, čo je zásadným 

krokom k ich začleneniu do spoločnosti, a 

predstavuje zodpovedný prístup k 

verejným financiám, ktorý znižuje náklady 

členských štátov a zároveň dotknutým 

osobám umožňuje stať sa aktívnymi 

fiškálnymi prispievateľmi, čo sa vo 

všeobecnosti považuje za prínosné pre ich 

osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; trvá 

na tom, že ak utečenci majú byť začlenení 

do trhu práce skutočne udržateľným 

a účinným spôsobom, je potrebné posúdiť 

sociálnu a hospodársku situáciu v 

hostiteľských krajinách, aby sa 

zabezpečilo, že integrácia ešte viac 

nezhorší už aj tak ťažkú situáciu; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh   147 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce je potrebné na 

7. domnieva sa, že poskytnutie utečencom 

prístupu na trh práce – pričom sa 



 

PE578.756v01-00 72/73 AM\1089134SK.doc 

SK 

obnovenie ich ľudskej dôstojnosti a 

sebaúcty a je tiež  nákladovo efektívne, 

pretože by im umožnilo sebestačnosť a 

získať hospodársku nezávislosť, čo je 

zásadným krokom k ich začleneniu do 

spoločnosti, a predstavuje zodpovedný 

prístup k verejným financiám, ktorý 

znižuje náklady členských štátov, keď by 

sa dotknutým osobám umožnilo stať sa 

aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo sa 

vo všeobecnosti považuje za prínosné pre 

ich osobnostný rast, rozvoj a sebadôveru; 

uprednostňuje občianstvo EÚ a platí 

podmienka, že majú vhodnú kvalifikáciu 

– je potrebné na obnovenie ich ľudskej 

dôstojnosti a sebaúcty a je tiež  nákladovo 

efektívne, pretože by im umožnilo 

sebestačnosť a získať hospodársku 

nezávislosť, čo je zásadným krokom k ich 

začleneniu do spoločnosti, a predstavuje 

zodpovedný prístup k verejným financiám, 

ktorý znižuje náklady členských štátov a 

zároveň dotknutým osobám umožňuje stať 

sa aktívnymi fiškálnymi prispievateľmi, čo 

sa vo všeobecnosti považuje za prínosné 

pre ich osobnostný rast, rozvoj a 

sebadôveru; 

Or. hu 

Pozmeňujúci návrh   148 

Kashetu Kyenge 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 – pododsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. je znepokojený rastúcou xenofóbiou v 

Európe a tým, že utečenci sa čoraz viac 

stávajú obeťami diskriminácie, napríklad 

afrofóbie a islamofóbie, a to aj pri ich 

prístupe na trh práce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   149 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. domnieva sa okrem toho, že pokiaľ ide 

o prístup k zamestnaniu, daňovému 

systému a sebadôvere, malo by sa 

zameriavať predovšetkým na viac ako 21 
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miliónov nezamestnaných Európanov, 

ktorí majú tiež právo na svoje miesto 

v spoločnosti; 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh   150 

Jean Lambert 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. poznamenáva, že administratívne 

prekážky prístupu na trh práce môžu 

predstavovať veľkú prekážku v 

niektorých členských štátoch;  

Or. en 

 

 


