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Pozmeňujúci návrh 120
Anne-Sophie Pelletier

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu 
v prvom čítaní, pričom berie do úvahy 
odporúčania konzultačnej pracovnej 
skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie;

1. Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o spoločných normách a postupoch 
členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na ich území 
(prepracované znenie)
Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
lídrov
v Salzburgu, ktoré sa uskutočnilo 
19. a 20. septembra 2018

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o spoločných normách a postupoch 
členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neregulárne zdržiavajú na ich území 
(prepracované znenie)
Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
lídrov
v Salzburgu, ktoré sa uskutočnilo 
19. a 20. septembra 2018

Or. en

Odôvodnenie

Toto je horizontálny pozmeňujúci návrh prepojený s pozmeňujúcimi návrhmi k odôvodneniam 
6, 9, 10, 22, 25, 32, 40 a 47 a k článkom 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 a 22.
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Pozmeňujúci návrh 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o spoločných normách a postupoch 
členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na ich území 
(prepracované znenie)
Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
lídrov
v Salzburgu, ktoré sa uskutočnilo 
19. a 20. septembra 2018

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o spoločných normách a postupoch 
členských štátov na účely návratu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neregulárne zdržiavajú na ich území 
(prepracované znenie)
Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
lídrov
v Salzburgu, ktoré sa uskutočnilo 
19. a 20. septembra 2018

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“. Ide o horizontálny pozmeňujúci 
návrh súvisiaci s článkami 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 a 22.

Pozmeňujúci návrh 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Efektívna a spravodlivá politika 
návratu je základnou súčasťou prístupu 
Únie k lepšie riadenej migrácii vo jej 
všetkých aspektoch, ako sa uvádza v 
európskej migračnej agende z mája 201511.

(2) Vonkajšie hranice členských štátov 
sú hranicami Únie. Spoločná politika 
návratu, ktorá bude efektívna a zároveň 
bude rešpektovať práva migrantov, 
ktorých pobyt je neoprávnený, je 
základnou súčasťou prístupu Únie k lepšie 
riadenej migrácii vo jej všetkých 
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aspektoch, ako sa uvádza v európskej 
migračnej agende z mája 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 124
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Efektívna a spravodlivá politika 
návratu je základnou súčasťou prístupu 
Únie k lepšie riadenej migrácii vo jej 
všetkých aspektoch, ako sa uvádza 
v európskej migračnej agende z mája 
201511.

(2) Dôstojná, humánna politika 
založená na právach by mala byť 
základom prístupu Únie k lepšie riadenej 
migrácii v jej všetkých aspektoch.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Efektívna a spravodlivá politika 
návratu je základnou súčasťou prístupu 
Únie k lepšie riadenej migrácii vo jej 
všetkých aspektoch, ako sa uvádza v 
európskej migračnej agende z mája 201511.

(2) Efektívna a spravodlivá politika 
návratu je základnou súčasťou prístupu 
Únie k lepšie a vyváženejšie riadenej 
migrácii vo jej všetkých aspektoch, ako sa 
uvádza v európskej migračnej agende z 
mája 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Efektívna a spravodlivá politika 
návratu je základnou súčasťou prístupu 
Únie k lepšie riadenej migrácii vo jej 
všetkých aspektoch, ako sa uvádza 
v európskej migračnej agende z mája 
201511.

(2) Účinná, efektívna a pohotová 
politika návratu je základnou súčasťou 
prístupu Únie k lepšie riadenej migrácii 
v jej všetkých aspektoch, ako sa uvádza 
v európskej migračnej agende z mája 
201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európska rada vo svojich 
zámeroch z 28. júna 2018 zdôraznila, že je 
potrebné výrazne zefektívniť návrat 
neregulárnych migrantov a uvítala zámer 
Komisie predložiť legislatívne návrhy na 
efektívnejšiu a súdržnejšiu európsku 
politiku návratu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
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Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európska rada vo svojich zámeroch 
z 28. júna 2018 zdôraznila, že je potrebné 
výrazne zefektívniť návrat neregulárnych 
migrantov a uvítala zámer Komisie 
predložiť legislatívne návrhy na 
efektívnejšiu a súdržnejšiu európsku 
politiku návratu.

(3) Miera návratu migrantov 
s neoprávneným pobytom je v Únii aj 
naďalej nedostatočná. Ako potvrdila 
Európska rada vo svojich zámeroch z 28. 
júna 2018, je potrebné prijať efektívnu a 
súdržnú európsku politiku návratu s 
cieľom výrazne zefektívniť návrat 
neregulárnych migrantov prostredníctvom 
zlepšenia postupov návratu a readmisie, aj 
uzatvorením nových dvojstranných dohôd 
o readmisii a zaručením plného 
uplatňovania existujúcich dohôd.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európska rada vo svojich zámeroch 
z 28. júna 2018 zdôraznila, že je potrebné 
výrazne zefektívniť návrat neregulárnych 
migrantov a uvítala zámer Komisie 
predložiť legislatívne návrhy na 
efektívnejšiu a súdržnejšiu európsku 
politiku návratu.

(3) Európska rada vo svojich zámeroch 
z 28. júna 2018 zdôraznila, že je potrebné 
výrazne zefektívniť návrat neregulárnych 
migrantov a uvítala zámer Komisie 
predložiť legislatívne návrhy na 
efektívnejšiu a súdržnejšiu európsku 
politiku návratu. Tieto závery prichádzajú 
v kontexte, keď efektívna miera 
návratnosti predstavovala v roku 2017 iba 
36,6 %, čo je naďalej veľmi nedostatočné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Návrh smernice
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európska rada vo svojich zámeroch 
z 28. júna 2018 zdôraznila, že je potrebné 
výrazne zefektívniť návrat neregulárnych 
migrantov a uvítala zámer Komisie 
predložiť legislatívne návrhy na 
efektívnejšiu a súdržnejšiu európsku 
politiku návratu.

(3) Európska rada vo svojich zámeroch 
z 28. júna 2018 zdôraznila, že je potrebné 
výrazne zefektívniť návrat nelegálnych 
migrantov a neúspešných žiadateľov 
o azyl, a uvítala zámer Komisie predložiť 
legislatívne návrhy na efektívnejšiu 
a súdržnejšiu európsku politiku návratu.

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu.

Or. nl

Odôvodnenie

Nový pojem „neregulárna migrácia“ vnáša neistotu v súvislosti so základnými znakmi 
nelegálneho prisťahovalectva, konkrétne s tým, že ide o prisťahovalectvo, ktoré je v rozpore 
so zákonom.

Pozmeňujúci návrh 131
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov 19. decembra 2018 
schválilo globálny pakt OSN o migrácii. 
Štáty sa v jeho texte zaviazali zabezpečiť, 
že všetky zaistenia v súvislosti 
s medzinárodnou migráciou sa riadia 
riadnym procesom, nie sú svojvoľné a sú 
založené na práve, nevyhnutnosti, 
proporcionalite a individuálnych 
posúdeniach, vykonávajú ich oprávnení 
úradníci a prebiehajú v čo najkratšom 
možnom čase bez ohľadu na to, či 
k zaisteniu došlo v čase vstupu, počas 
tranzitu alebo navrátenia, a bez ohľadu 
na typ miesta, kde došlo k zaisteniu. 
Zaviazali sa takisto uprednostňovať 
neväzobné alternatívy k zaisteniu, ktoré sú 
v súlade s medzinárodným právom, 
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a prijať pri všetkých zaisteniach 
migrantov prístup založený na ľudských 
právach, pričom zaistenie sa použije len 
ako krajné opatrenie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Je potrebné posilniť 
uskutočňovanie spoločných kampaní na 
zvyšovanie informovanosti v tretích 
krajinách o rizikách spojených 
s nelegálnou migráciou a politike návratu 
Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 133
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
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jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k integrite týchto systémov.

jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k integrite týchto systémov. Tieto spoločné 
normy však nemôžu žiadnym spôsobom 
porušovať zvrchované právo a povinnosť 
členských štátov okrem iného v súlade 
s článkom 15 EDĽP chrániť a brániť 
svoje územia a obyvateľstvo pred 
nepriaznivými dôsledkami neriadenej 
legálnej alebo nelegálnej migrácie.

Or. nl

Odôvodnenie

Články EDĽP nemajú stanovenú žiadnu hierarchiu. Všetky články majú rovnakú váhu.

Pozmeňujúci návrh 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k integrite týchto systémov.

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej európskej 
politiky návratu osôb.
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Or. en

Odôvodnenie

Tieňová spravodajkyňa si praje ponechať znenie z predchádzajúcej smernice.

Pozmeňujúci návrh 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé 
pravidlá na zabezpečenie efektívnej 
politiky návratu osôb, ktorá slúži ako 
prostriedok odradzujúci od neregulárnej 
migrácie, zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k integrite týchto systémov.

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách 
a medzinárodnom práve a mala by sa 
uskutočňovať v úzkej spolupráci s tretími 
krajinami s cieľom zabezpečiť účinné 
a rýchle konania o návrate. Účinná 
politika návratu osôb zahŕňa podstatné 
zvýšenie miery návratu a slúži ako 
prostriedok odradzujúci od neregulárnej 
migrácie, zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k fungovaniu týchto systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Maria Grapini

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom bez ohľadu na ich postavenie 
a pri úplnom rešpektovaní ich ľudských 
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medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k integrite týchto systémov.

práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné, nediskriminačné 
a spravodlivé pravidlá na zabezpečenie 
efektívnej politiky návratu osôb, ktorá slúži 
ako prostriedok odradzujúci od 
neregulárnej migrácie, zaisťuje súdržnosť 
so spoločným európskym azylovým 
systémom a systémom legálnej migrácie 
a prispieva k integrite týchto systémov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 137
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky 
návratu osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
k integrite týchto systémov.

(4) Členské štáty by nemali mať 
povinnosť prijať a vykonávať politiku 
návratu. Ak sa tak členský štát rozhodne, 
jeho politika návratu by mala byť len 
dobrovoľná a založená na spoločných 
normách, aby sa zabezpečil návrat osôb 
humánnym spôsobom a pri úplnom 
rešpektovaní ich ľudských práv 
a dôstojnosti, ako aj na medzinárodnom 
práve vrátane záväzkov týkajúcich sa 
ochrany utečencov, ochrany práv dieťaťa, 
ochrany osôb v zraniteľnom postavení, 
ochrany osôb bez štátnej príslušnosti 
a ďalších ľudských práv. Je potrebné 
stanoviť jasné a transparentné pravidlá 
založené na právach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov a 
základných práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom a 
systémom legálnej migrácie a prispieva k 
integrite týchto systémov.

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
základných práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve. Je potrebné 
stanoviť jasné, transparentné a spravodlivé 
pravidlá na zabezpečenie efektívnej 
politiky návratu osôb, ktorá slúži ako 
prostriedok odradzujúci od neregulárnej 
migrácie, znižuje stimuly pre nelegálnu 
migráciu a zaisťuje súdržnosť so 
spoločným európskym azylovým 
systémom a systémom legálnej migrácie a 
prispieva k integrite týchto systémov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od neregulárnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 

(4) Táto európska politika návratu by 
mala byť založená na spoločných normách, 
aby sa zabezpečil návrat osôb humánnym 
spôsobom a pri úplnom rešpektovaní ich 
ľudských práv a dôstojnosti, ako aj na 
medzinárodnom práve vrátane záväzkov 
týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv. Je potrebné stanoviť 
jasné, transparentné a spravodlivé pravidlá 
na zabezpečenie efektívnej politiky návratu 
osôb, ktorá slúži ako prostriedok 
odradzujúci od nelegálnej migrácie, 
zaisťuje súdržnosť so spoločným 
európskym azylovým systémom 
a systémom legálnej migrácie a prispieva 
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k integrite týchto systémov. k integrite týchto systémov.

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. nl

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti sa uprednostňuje slovo „nelegálna“. Označuje sa ním migrácia, ktorá nie 
je v súlade s právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 140
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Touto smernicou by sa mal zaviesť 
súbor pravidiel na horizontálnej úrovni, 
ktoré sú uplatniteľné na všetkých štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú 
alebo prestali spĺňať podmienky vstupu 
alebo pobytu v členskom štáte.

(5) Touto smernicou by sa mal zaviesť 
súbor pravidiel na horizontálnej úrovni, 
ktoré sú uplatniteľné na všetkých štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú 
alebo prestali spĺňať podmienky vstupu 
alebo pobytu v členskom štáte. Tieto 
horizontálne pravidlá by nemali brániť 
zvrchovaným členským štátom ukladať 
prísnejšie pravidlá pre občanov tretích 
krajín, ako to vyplýva z konkrétnej 
sociálnej a hospodárskej situácie každého 
členského štátu.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh úzko súvisí s odôvodnením 3 (v znení zmien) o potrebe účinnej 
politiky návratu a s odôvodnením 4 o zvrchovanosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 141
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
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Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neoprávneného pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín uskutočnilo 
prostredníctvom spravodlivého 
a transparentného postupu. V súlade so 
všeobecnými zásadami práva EÚ by sa 
mali rozhodnutia prijaté podľa tejto 
smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná 
skutočnosť neoprávneného pobytu. Pri 
používaní vzorových tlačív rozhodnutí 
vzťahujúcich sa na návrat, a to konkrétne 
rozhodnutia o návrate a rozhodnutia 
o zákaze vstupu a rozhodnutia o odsune, ak 
sa vydali, by členské štáty mali dodržiavať 
uvedenú zásadu a zabezpečiť plný súlad so 
všetkými uplatniteľnými ustanoveniami 
tejto smernice.

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neoprávneného pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín uskutočnilo 
prostredníctvom spravodlivého, 
definitívneho, transparentného a rýchleho 
postupu. V súlade so všeobecnými 
zásadami práva EÚ by sa mali rozhodnutia 
prijaté podľa tejto smernice prijímať na 
individuálnom základe a na základe 
objektívnych kritérií. Pri používaní 
vzorových tlačív rozhodnutí vzťahujúcich 
sa na návrat, a to konkrétne rozhodnutia 
o návrate a rozhodnutia o zákaze vstupu 
a rozhodnutia o odsune, ak sa vydali, by 
členské štáty mali dodržiavať uvedenú 
zásadu a zabezpečiť plný súlad so všetkými 
uplatniteľnými ustanoveniami tejto 
smernice. Členské štáty by nemali 
rozhodnutia len prijímať, ale mali by ich 
aj vykonávať s využitím všetkých 
právnych prostriedkov, ktoré majú 
k dispozícii, vrátane dočasného zaistenia 
pred bezodkladnou repatriáciou.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh o účinnom vykonávaní súvisí s odôvodnením 3 o potrebe účinnej 
politiky návratu.

Pozmeňujúci návrh 142
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neoprávneného pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
uskutočnilo prostredníctvom 

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
v prípade, keď sa zistí, že má štátny 
príslušník tretej krajiny neregulárny 
pobyt, stanovil postup, v rámci ktorého sa 
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spravodlivého a transparentného postupu. 
V súlade so všeobecnými zásadami práva 
EÚ by sa mali rozhodnutia prijaté podľa 
tejto smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná skutočnosť 
neoprávneného pobytu. Pri používaní 
vzorových tlačív rozhodnutí vzťahujúcich 
sa na návrat, a to konkrétne rozhodnutia 
o návrate a rozhodnutia o zákaze vstupu 
a rozhodnutia o odsune, ak sa vydali, by 
členské štáty mali dodržiavať uvedenú 
zásadu a zabezpečiť plný súlad so 
všetkými uplatniteľnými ustanoveniami 
tejto smernice.

zistí, či je možné jeho pobyt legalizovať na 
základe jeho existujúcich väzieb 
k členskému štátu prostredníctvom 
spravodlivého a transparentného postupu 
založeného na právach. V súlade so 
všeobecnými zásadami práva EÚ by sa 
mali rozhodnutia prijaté podľa tejto 
smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná skutočnosť 
neregulárneho pobytu. Žiadne 
ustanovenia tejto smernice by nemali 
ohroziť uplatňovanie zásady 
individualizovaného rozhodovania 
a brániť preskúmaniu okolností každého 
jednotlivého prípadu.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto zmeny sú v súlade so zmenami navrhovanými v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci návrh 143
Maria Grapini

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neoprávneného pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín uskutočnilo 
prostredníctvom spravodlivého 
a transparentného postupu. V súlade so 
všeobecnými zásadami práva EÚ by sa 
mali rozhodnutia prijaté podľa tejto 
smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná skutočnosť 
neoprávneného pobytu. Pri používaní 
vzorových tlačív rozhodnutí vzťahujúcich 
sa na návrat, a to konkrétne rozhodnutia 
o návrate a rozhodnutia o zákaze vstupu 

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neoprávneného pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín uskutočnilo 
prostredníctvom spravodlivého, 
humánneho a transparentného postupu 
s účinnejšími konaniami o návrate. 
V súlade so všeobecnými zásadami práva 
EÚ by sa mali rozhodnutia prijaté podľa 
tejto smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná skutočnosť 
neoprávneného pobytu. Pri používaní 
vzorových tlačív rozhodnutí vzťahujúcich 
sa na návrat, a to konkrétne rozhodnutia 
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a rozhodnutia o odsune, ak sa vydali, by 
členské štáty mali dodržiavať uvedenú 
zásadu a zabezpečiť plný súlad so všetkými 
uplatniteľnými ustanoveniami tejto 
smernice.

o návrate a rozhodnutia o zákaze vstupu 
a rozhodnutia o odsune, ak sa vydali, by 
členské štáty mali dodržiavať uvedenú 
zásadu a zabezpečiť plný súlad so všetkými 
uplatniteľnými ustanoveniami tejto 
smernice.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neoprávneného pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín uskutočnilo 
prostredníctvom spravodlivého 
a transparentného postupu. V súlade so 
všeobecnými zásadami práva EÚ by sa 
mali rozhodnutia prijaté podľa tejto 
smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná skutočnosť 
neoprávneného pobytu. Pri používaní 
vzorových tlačív rozhodnutí vzťahujúcich 
sa na návrat, a to konkrétne rozhodnutia 
o návrate a rozhodnutia o zákaze vstupu 
a rozhodnutia o odsune, ak sa vydali, by 
členské štáty mali dodržiavať uvedenú 
zásadu a zabezpečiť plný súlad so všetkými 
uplatniteľnými ustanoveniami tejto 
smernice.

(6) Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ukončenie neregulárneho pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín uskutočnilo 
prostredníctvom spravodlivého 
a transparentného postupu. V súlade so 
všeobecnými zásadami práva EÚ by sa 
mali rozhodnutia prijaté podľa tejto 
smernice prijímať na individuálnom 
základe a na základe objektívnych kritérií, 
čo znamená, že by sa mali zvažovať aj iné 
skutočnosti, ako len samotná skutočnosť 
neregulárneho pobytu. Pri používaní 
vzorových tlačív rozhodnutí vzťahujúcich 
sa na návrat, a to konkrétne rozhodnutia 
o návrate, ako aj rozhodnutia o zákaze 
vstupu a rozhodnutia o odsune, ak sa 
vydali, by členské štáty mali dodržiavať 
uvedenú zásadu a zabezpečiť plný súlad so 
všetkými uplatniteľnými ustanoveniami 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“. Ide o horizontálny pozmeňujúci 
návrh súvisiaci s článkami 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 a 22.
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Pozmeňujúci návrh 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa posilniť spojitosť 
medzi rozhodnutím o ukončení 
oprávneného pobytu štátneho príslušníka 
tretej krajiny a vydaním rozhodnutia 
o návrate, aby sa obmedzilo riziko úteku, 
ako aj pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie 
o návrate vydané bezprostredne po 
rozhodnutí o zamietnutí alebo ukončení 
oprávneného pobytu alebo, v ideálnom 
prípade, v tom istom akte alebo 
rozhodnutí. Uvedená požiadavka by sa 
mala vzťahovať najmä na prípady, keď je 
zamietnutá žiadosť o medzinárodnú 
ochranu, a to za predpokladu, že konanie 
o návrate je pozastavené dovtedy, kým 
uvedené zamietnutie nenadobudne 
právoplatnosť a kým nebude známy 
výsledok odvolania proti tomuto 
zamietnutiu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutia o azyle nevydávajú v rôznych členských štátoch rovnaké orgány. Oddelenie 
dvoch orgánov je zárukou nezávislosti. Toto odôvodnenie je spojené s pozmeňujúcim návrhom 
k článku 8.

Pozmeňujúci návrh 146
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(7) Mala by sa posilniť spojitosť 
medzi rozhodnutím o ukončení 
oprávneného pobytu štátneho príslušníka 
tretej krajiny a vydaním rozhodnutia 
o návrate, aby sa obmedzilo riziko úteku, 
ako aj pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie 
o návrate vydané bezprostredne po 
rozhodnutí o zamietnutí alebo ukončení 
oprávneného pobytu alebo, v ideálnom 
prípade, v tom istom akte alebo 
rozhodnutí. Uvedená požiadavka by sa 
mala vzťahovať najmä na prípady, keď je 
zamietnutá žiadosť o medzinárodnú 
ochranu, a to za predpokladu, že konanie 
o návrate je pozastavené dovtedy, kým 
uvedené zamietnutie nenadobudne 
právoplatnosť a kým nebude známy 
výsledok odvolania proti tomuto 
zamietnutiu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa vypúšťa v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k článku 8 ods. 
6.

Pozmeňujúci návrh 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
a vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí 

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
a vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí 
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o zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä na 
prípady, keď je zamietnutá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu, a to za 
predpokladu, že konanie o návrate je 
pozastavené dovtedy, kým uvedené 
zamietnutie nenadobudne právoplatnosť 
a kým nebude známy výsledok odvolania 
proti tomuto zamietnutiu.

o zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä na 
prípady, keď je zamietnutá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu. Malo by to byť 
vždy pod podmienkou, že v konaní o azyle 
sa individuálne posudzuje celý rozsah 
zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia 
podľa európskeho a medzinárodného 
práva a že konanie o návrate je 
automaticky pozastavené dovtedy, kým 
uvedené zamietnutie nenadobudne 
právoplatnosť a kým nebude známy 
výsledok odvolania proti tomuto 
zamietnutiu.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky členské štáty počas konania o azyle alebo pri prijímaní rozhodnutia o zamietnutí 
alebo ukončení legálneho pobytu v plnej miere posudzujú aspekty vyhostenia alebo vrátenia 
v rámci acquis v oblasti návratu. Takéto okamžité vydanie rozhodnutia o návrate by zároveň 
nemalo znemožniť prípadnú snahu o podanie odvolania alebo uplatnenie iných dôvodov na 
pobyt a práva zdržiavať sa na území počas odvolacích konaní.

Pozmeňujúci návrh 148
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
a vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí 
o zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, 
vydaním rozhodnutia o návrate a jeho 
reálnym vykonaním, aby sa obmedzilo 
riziko úteku, ako aj pravdepodobnosť 
neoprávnených sekundárnych pohybov. Je 
potrebné zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie 
o návrate vydané a vykonané súčasne 
s rozhodnutím o zamietnutí alebo ukončení 
oprávneného pobytu. Uvedená požiadavka 
by sa mala vzťahovať najmä na prípady, 
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požiadavka by sa mala vzťahovať najmä na 
prípady, keď je zamietnutá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu, a to za 
predpokladu, že konanie o návrate je 
pozastavené dovtedy, kým uvedené 
zamietnutie nenadobudne právoplatnosť 
a kým nebude známy výsledok odvolania 
proti tomuto zamietnutiu.

keď je zamietnutá žiadosť o medzinárodnú 
ochranu, a to za predpokladu, že konanie 
o návrate je pozastavené dovtedy, kým 
uvedené zamietnutie nenadobudne 
právoplatnosť a kým nebude známy 
výsledok odvolania proti tomuto 
zamietnutiu. Mala by existovať len jedna 
možnosť odvolania a na vyhlásenie 
odvolania za prípustné by mali by 
existovať procesné dôvody prima facie.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
a vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí 
o zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä na 
prípady, keď je zamietnutá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu, a to za 
predpokladu, že konanie o návrate je 
pozastavené dovtedy, kým uvedené 
zamietnutie nenadobudne právoplatnosť 
a kým nebude známy výsledok odvolania 
proti tomuto zamietnutiu.

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
a vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí 
o zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä 
na prípady, keď je zamietnutá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny a 
vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí o 
zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä 
na prípady, keď je zamietnutá žiadosť o 
medzinárodnú ochranu, a to za 
predpokladu, že konanie o návrate je 
pozastavené dovtedy, kým uvedené 
zamietnutie nenadobudne právoplatnosť a 
kým nebude známy výsledok odvolania 
proti tomuto zamietnutiu.

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny a 
vydaním rozhodnutia o návrate. Je 
potrebné zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie 
o návrate vydané bezprostredne po 
rozhodnutí o zamietnutí alebo ukončení 
oprávneného pobytu alebo, v ideálnom 
prípade, v tom istom akte alebo rozhodnutí. 
Uvedená požiadavka by sa mala vzťahovať 
na prípady, keď je zamietnutá žiadosť o 
medzinárodnú ochranu, a to za 
predpokladu, že konanie o návrate je 
pozastavené dovtedy, kým uvedené 
zamietnutie nenadobudne právoplatnosť a 
kým nebude známy výsledok odvolania 
proti tomuto zamietnutiu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Mala by sa posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny a 
vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí o 

(7) S cieľom zvýšenia konzistentnosti, 
jasnosti a čitateľnosti politiky návratu by 
sa mala posilniť spojitosť medzi 
rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny a 
vydaním rozhodnutia o návrate, aby sa 
obmedzilo riziko úteku, ako aj 
pravdepodobnosť neoprávnených 
sekundárnych pohybov. Je potrebné 
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zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä na 
prípady, keď je zamietnutá žiadosť o 
medzinárodnú ochranu, a to za 
predpokladu, že konanie o návrate je 
pozastavené dovtedy, kým uvedené 
zamietnutie nenadobudne právoplatnosť 
a kým nebude známy výsledok odvolania 
proti tomuto zamietnutiu.

zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie o návrate 
vydané bezprostredne po rozhodnutí o 
zamietnutí alebo ukončení oprávneného 
pobytu alebo, v ideálnom prípade, v tom 
istom akte alebo rozhodnutí. Uvedená 
požiadavka by sa mala vzťahovať najmä na 
prípady, keď je zamietnutá žiadosť o 
medzinárodnú ochranu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Zdôrazňuje sa potreba 
readmisných dohôd Únie a dvojstranných 
readmisných dohôd s tretími krajinami na 
uľahčenie procesu návratu. 
Nevyhnutným predpokladom na 
dosiahnutie trvalo udržateľného návratu 
je medzinárodná spolupráca s krajinami 
pôvodu vo všetkých fázach procesu 
návratu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Návrh smernice
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Zdôrazňuje sa potreba readmisných 
dohôd Únie a dvojstranných readmisných 
dohôd s tretími krajinami na uľahčenie 
procesu návratu. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie trvalo 
udržateľného návratu je medzinárodná 
spolupráca s krajinami pôvodu vo všetkých 
fázach procesu návratu.

(8) Zdôrazňuje sa potreba readmisných 
dohôd Únie s tretími krajinami na 
uľahčenie procesu návratu. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie trvalo 
udržateľného návratu je medzinárodná 
spolupráca s krajinami pôvodu vo všetkých 
fázach procesu návratu. To by sa malo 
zlepšiť konštruktívnym dialógom 
o migrácii a využívaním pozitívnych 
stimulov vrátane finančných stimulov na 
zlepšenie identifikácie a readmisie 
navrátilcov. Na dosiahnutie tohto cieľa sú 
rozhodujúce formálne dohody Únie 
o readmisii vyrokované Komisiou spolu 
s parlamentnou kontrolou Únie a súdnym 
dohľadom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 47 o readmisných dohodách. V záujme zabezpečenia 
spoločných noriem Únie, demokratickej kontroly a súdneho preskúmania by mala byť 
spolupráca v oblasti návratu vždy založená na formálnych dohodách Únie o readmisii.

Pozmeňujúci návrh 154
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Zdôrazňuje sa potreba readmisných 
dohôd Únie a dvojstranných readmisných 
dohôd s tretími krajinami na uľahčenie 
procesu návratu. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie trvalo 
udržateľného návratu je medzinárodná 
spolupráca s krajinami pôvodu vo všetkých 
fázach procesu návratu.

(8) Zdôrazňuje sa potreba readmisných 
dohôd Únie a dvojstranných readmisných 
dohôd s tretími krajinami na uľahčenie 
procesu návratu. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie trvalo 
udržateľného návratu je medzinárodná 
spolupráca s krajinami pôvodu vo všetkých 
fázach procesu návratu. Tretie krajiny, 
ktoré odmietajú prijať svojich vlastných 
štátnych príslušníkov späť, by mali 
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znášať finančné dôsledky tohto 
rozhodnutia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 155
Maria Grapini

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Zdôrazňuje sa potreba readmisných 
dohôd Únie a dvojstranných readmisných 
dohôd s tretími krajinami na uľahčenie 
procesu návratu. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie trvalo 
udržateľného návratu je medzinárodná 
spolupráca s krajinami pôvodu vo všetkých 
fázach procesu návratu.

(8) Zdôrazňuje sa potreba readmisných 
dohôd Únie a dvojstranných readmisných 
dohôd s tretími krajinami na uľahčenie 
procesu návratu. Nevyhnutným 
predpokladom na dosiahnutie trvalo 
udržateľného návratu je medzinárodná 
spolupráca s krajinami pôvodu vo všetkých 
fázach procesu bezpečného návratu, pri 
ktorej sa zabezpečí ochrana osôb.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V prípade nedostatočnej 
spolupráce tretích krajín pri readmisii ich 
štátnych príslušníkov zadržaných pri 
neoprávnenom pobyte a neúčinnej 
spolupráce týchto tretích krajín pri konaní 
o návrate by sa niektoré ustanovenia 
vízového kódexu mali na základe 
objektívnych kritérií uplatňovať 
reštriktívne a dočasne s cieľom dosiahnuť 
zlepšenie spolupráce daných tretích krajín 
pri readmisii.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
spravodlivé a efektívne azylové systémy, 
v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“).

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
spravodlivé a efektívne azylové systémy, 
v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“). V záujme spravodlivosti 
a efektívnosti by sa azylové systémy mali 
obmedziť na žiadosti štátnych 
príslušníkov (údajne) nebezpečných 
krajín.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh úzko súvisí s odôvodnením 3, v ktorom sa zdôrazňuje potreba 
účinnejšej politiky návratu.

Pozmeňujúci návrh 158
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
spravodlivé a efektívne azylové systémy, 
v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia („non-

(9) Uznáva sa, že je nevyhnutné, aby 
mali členské štáty zavedené azylové 
systémy, v ktorých sa plne rešpektuje 
medzinárodné právo v oblasti ľudských 
práv, zásada zákazu vyhostenia alebo 
vrátenia („non-refoulement“), ako aj 
migračné politiky, v ktorých sa 
dodržiavajú platné medzinárodné normy 
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refoulement“). týkajúce sa migrácie a ochrany 
migrujúcich pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
spravodlivé a efektívne azylové systémy, v 
ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“).

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
efektívne azylové systémy.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich 

(9) Uznáva sa, že pre členské štáty je 
vracanie neregulárne sa zdržiavajúcich 
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štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
spravodlivé a efektívne azylové systémy, 
v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“).

štátnych príslušníkov tretích krajín 
legitímne pod podmienkou, že existujú 
spravodlivé a efektívne azylové systémy, 
v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“).

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“. Ide o horizontálny pozmeňujúci 
návrh súvisiaci s článkami 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 a 22.

Pozmeňujúci návrh 161
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade so smernicou Rady 
2005/85/ES12 by sa štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý požiadal o azyl v členskom 
štáte, nemal považovať za neoprávnene sa 
zdržiavajúceho na území tohto členského 
štátu, pokiaľ nenadobudlo účinnosť 
rozhodnutie o neudelení azylu alebo 
rozhodnutie, ktorým sa ukončilo jeho 
právo na pobyt ako žiadateľa o azyl.

(10) V súlade so smernicou Rady 
2005/85/ES12 by sa štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý požiadal o azyl v členskom 
štáte, nemal považovať za neregulárne sa 
zdržiavajúceho na území tohto členského 
štátu, pokiaľ nenadobudlo účinnosť 
rozhodnutie o neudelení azylu alebo 
rozhodnutie, ktorým sa ukončilo jeho 
právo na pobyt ako žiadateľa o azyl. Obete 
obchodovania s ľuďmi, ktorým sa 
udeľuje povolenie na pobyt podľa 
smernice Rady 2004/81/ES, by sa nemali 
považovať za osoby neregulárne sa 
zdržiavajúce na území tohto členského 
štátu, pokým príslušný orgán neprijme 
konečné rozhodnutie o vydaní povolenia 
na pobyt.

_________________ _________________
12 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. 
decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských 

12 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. 
decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských 
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štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia 
utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 
13).

štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia 
utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 
13).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 4, v ktorom sa stanovuje, že európska politika návratu 
by mala byť založená na medzinárodnom práve vrátane ochrany utečencov, ochrany práv 
dieťaťa, ochrany osôb bez štátnej príslušnosti a záväzkov v oblasti ľudských práv, čo zahŕňa 
ochranu obetí obchodovania s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh 162
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade so smernicou Rady 
2005/85/ES12 by sa štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý požiadal o azyl v členskom 
štáte, nemal považovať za neoprávnene sa 
zdržiavajúceho na území tohto členského 
štátu, pokiaľ nenadobudlo účinnosť 
rozhodnutie o neudelení azylu alebo 
rozhodnutie, ktorým sa ukončilo jeho 
právo na pobyt ako žiadateľa o azyl.

(10) V súlade so smernicou Rady 
2005/85/ES12 by sa štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý požiadal o azyl v členskom 
štáte, nemal považovať za neoprávnene sa 
zdržiavajúceho na území tohto členského 
štátu, pokiaľ nenadobudlo účinnosť 
rozhodnutie o neudelení azylu alebo 
konečné rozhodnutie, ktorým sa ukončilo 
jeho právo na pobyt ako žiadateľa o azyl, 
s výnimkou humanitárnych dôvodov alebo 
ďalších dôvodov, ktoré bránia návratu.

_________________ _________________
12 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. 
decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských 
štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia 
utečenca (Ú.v. EÚ L 326, 13.12.2005, 
s. 13).

12 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. 
decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských 
štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia 
utečenca (Ú.v. EÚ L 326, 13.12.2005, 
s. 13).

Or. it

Odôvodnenie

Právo na pobyt sa musí končiť v prípade konečného rozhodnutia a v každom prípade je 
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možné, aby ho štát vydal samostatné povolenie na pobyt alebo iné povolenie, ktoré umožní 
pobyt občanovi tretej krajiny z dôvodov súcitu, z humanitárnych alebo iných dôvodov. Tento 
pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým k odôvodneniu 19, 
keďže bližšie určuje, že právo na pobyt sa končí konečným rozhodnutím a môže sa z ďalších 
dôvodov zrušiť.

Pozmeňujúci návrh 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade so smernicou Rady 
2005/85/ES12 by sa štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý požiadal o azyl v členskom 
štáte, nemal považovať za neoprávnene sa 
zdržiavajúceho na území tohto členského 
štátu, pokiaľ nenadobudlo účinnosť 
rozhodnutie o neudelení azylu alebo 
rozhodnutie, ktorým sa ukončilo jeho 
právo na pobyt ako žiadateľa o azyl.

(10) V súlade so smernicou Rady 
2005/85/ES12 by sa štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý požiadal o azyl v členskom 
štáte, nemal považovať za neregulárne sa 
zdržiavajúceho na území tohto členského 
štátu, pokiaľ nenadobudlo účinnosť 
rozhodnutie o neudelení azylu alebo 
rozhodnutie, ktorým sa ukončilo jeho 
právo na pobyt ako žiadateľa o azyl.

_________________ _________________
12 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. 
decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských 
štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia 
utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 
13).

12 Smernica Rady 2005/85/ES z 1. 
decembra 2005 o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských 
štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia 
utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 
13).

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“. Ide o horizontálny pozmeňujúci 
návrh súvisiaci s článkami 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 a 22.

Pozmeňujúci návrh 164
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
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Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie 
a účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty 
na dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa 
pri zisťovaní, či existuje riziko úteku, 
malo vychádzať z objektívnych kritérií 
platných v celej Únii. Okrem toho by sa 
mali v tejto smernici stanoviť osobitné 
kritériá, na ktorých bude založená 
vyvrátiteľná domnienka, že existuje riziko 
úteku.

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie 
pravidlá pre dobrovoľný odchod by sa mali 
stanoviť celoúnijné ustanovenia 
zamerané na poskytnutie príležitosti na 
dobrovoľný odchod a zabránenie 
využívania zaistenia. Okrem toho by táto 
smernica mala zaviazať členské štáty 
k povinnosti stanoviť komplexný zoznam 
konkrétnych a objektívnych kritérií v ich 
vnútroštátnom práve v súlade 
s usmerneniami, ktoré má stanoviť 
Agentúra Európskej únie pre základné 
práva, čím by sa zaručilo, že návrat bol 
vykonaný dobrovoľne a v rámci 
preskúmania individuálnych okolností 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny nedošlo k žiadnemu fyzickému, 
psychologickému ani materiálnemu 
nátlaku.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto zmeny sú v súlade so zmenami navrhovanými v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci návrh 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie a 
účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z objektívnych kritérií platných 
v celej Únii. Okrem toho by sa mali v tejto 
smernici stanoviť osobitné kritériá, na 
ktorých bude založená vyvrátiteľná 

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie a 
účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z neúplného zoznamu 
objektívnych kritérií platných v celej Únii. 
Okrem toho by sa mali v tejto smernici 
stanoviť osobitné kritériá, na ktorých bude 
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domnienka, že existuje riziko úteku. založená vyvrátiteľná domnienka, že 
existuje riziko úteku. Štátny príslušník 
tretej krajiny by mal byť povinný 
poskytnúť všetky náležitosti, ktoré má k 
dispozícii, potrebné na posúdenie rizika 
úteku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie 
a účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty 
na dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z objektívnych kritérií platných 
v celej Únii. Okrem toho by sa mali v tejto 
smernici stanoviť osobitné kritériá, na 
ktorých bude založená vyvrátiteľná 
domnienka, že existuje riziko úteku.

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie 
a účinnejšie pravidlá pre zaistenie štátneho 
príslušníka tretej krajiny by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z objektívneho, úplného 
a obmedzeného zoznamu kritérií platných 
v celej Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Tieňová spravodajkyňa sa domnieva, že obmedzený a presný zoznam kritérií spoločný pre 
všetky členské štáty by viedol k harmonizácii pojmu rizika úteku. Toto odôvodnenie je spojené 
s pozmeňujúcim návrhom k článku 6.

Pozmeňujúci návrh 167
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie (11) S cieľom zabezpečiť účinnejšiu 
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a účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty 
na dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa 
pri zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z objektívnych kritérií platných 
v celej Únii. Okrem toho by sa mali v tejto 
smernici stanoviť osobitné kritériá, na 
ktorých bude založená vyvrátiteľná 
domnienka, že existuje riziko úteku.

politiku návratu členské štáty prijímajú 
zvrchované rozhodnutia na individuálnom 
základe, pričom určia, či existuje riziko 
úteku na základe objektívnych kritérií. 
Keďže sociálna a hospodárska situácia 
členských štátov sa môže značne líšiť, 
v tejto smernici by sa mali uvádzať len 
príklady kritérií, ktoré umožnia určiť 
riziko úteku.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie 
a účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z objektívnych kritérií platných 
v celej Únii. Okrem toho by sa mali v tejto 
smernici stanoviť osobitné kritériá, na 
ktorých bude založená vyvrátiteľná 
domnienka, že existuje riziko úteku.

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie 
a účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z uzavretého, 
harmonizovaného a úplného zoznamu 
osvedčených, objektívnych kritérií 
platných v celej Únii, vymedzeného 
právnym predpisom.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 6 by sa vždy malo vykonať individuálne 
posúdenie. Predpoklad rizika úteku znižuje úroveň zváženia všetkých príslušných kritérií, 
ktoré by sa zohľadnili pri individuálnom posúdení. Na zabezpečenie európskej harmonizácie 
by sa mal do smernice zahrnúť úplný zoznam objektívnych kritérií.

Pozmeňujúci návrh 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
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Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie a 
účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať z objektívnych kritérií platných 
v celej Únii. Okrem toho by sa mali v tejto 
smernici stanoviť osobitné kritériá, na 
ktorých bude založená vyvrátiteľná 
domnienka, že existuje riziko úteku.

(11) S cieľom zabezpečiť jasnejšie a 
účinnejšie pravidlá pre udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a pre zaistenie 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pri 
zisťovaní, či existuje riziko úteku, malo 
vychádzať len z objektívnych kritérií 
určených v tejto smernici a stanovených 
súdnym alebo správnym orgánom po 
preskúmaní jednotlivých okolností 
prípadu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pokiaľ sa členské štáty 
nerozhodnú neuplatňovať túto smernicu 
podľa článku 2 ods. 2 písm. b), môžu 
príslušné vnútroštátne orgány pri 
určovaní rizika úteku brať do úvahy 
porušenie trestného práva členských 
štátov vrátane pravidiel o migrácii. Ak sa 
tak stanovuje vo vnútroštátnom práve, 
môžu tieto orgány zohľadniť aj existenciu 
prebiehajúceho vyšetrovania trestného 
činu alebo trestného stíhania, ktoré zatiaľ 
neviedli k odsúdeniu. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť spolupracovať 
s orgánmi vo všetkých fázach konania 
o návrate, a to aj prostredníctvom 
poskytovania informácií a náležitostí, 
ktoré sú potrebné na posúdenie ich 
konkrétnej situácie. Zároveň je potrebné 
zabezpečiť, aby boli štátni príslušníci 
tretích krajín informovaní o dôsledkoch 
neplnenia uvedených povinností, a to 
pokiaľ ide o zisťovanie, či existuje riziko 
ich úteku, udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod a možnosť zaistenia, ako aj 
o prístup k programom na poskytovanie 
logistickej, finančnej a inej materiálnej 
alebo vecnej pomoci.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieňová spravodajkyňa zmenila článok 7 o spolupráci. Toto odôvodnenie je priamo spojené 
s týmito zmenami.

Pozmeňujúci návrh 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť spolupracovať s 
orgánmi vo všetkých fázach konania o 
návrate, a to aj prostredníctvom 
poskytovania informácií a náležitostí, ktoré 
sú potrebné na posúdenie ich konkrétnej 
situácie. Zároveň je potrebné zabezpečiť, 

(12) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť spolupracovať s 
orgánmi vo všetkých fázach konania o 
návrate, a to aj prostredníctvom 
poskytovania informácií a náležitostí, ktoré 
sú potrebné na posúdenie ich konkrétnej 
situácie. Určenie ich skutočného veku 
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aby boli štátni príslušníci tretích krajín 
informovaní o dôsledkoch neplnenia 
uvedených povinností, a to pokiaľ ide o 
zisťovanie, či existuje riziko ich úteku, 
udelenie lehoty na dobrovoľný odchod a 
možnosť zaistenia, ako aj o prístup 
k programom na poskytovanie logistickej, 
finančnej a inej materiálnej alebo vecnej 
pomoci.

prostredníctvom kostných alebo zubných 
testov je nevyhnutné na overenie 
pravdivosti ich vyjadrení k tejto téme, čo 
umožňuje posúdiť ich dobrú vieru a 
ochrániť skutočné maloleté osoby bez 
sprievodu rozlišovaním medzi nimi a tými, 
ktorí tvrdia nepravdu. Zároveň je potrebné 
zabezpečiť, aby boli štátni príslušníci 
tretích krajín informovaní o dôsledkoch 
neplnenia uvedených povinností, a to 
pokiaľ ide o zisťovanie, či existuje riziko 
ich úteku, udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod a možnosť zaistenia, ako aj o 
prístup k programom na poskytovanie 
logistickej, finančnej a inej materiálnej 
alebo vecnej pomoci.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť spolupracovať s 
orgánmi vo všetkých fázach konania o 
návrate, a to aj prostredníctvom 
poskytovania informácií a náležitostí, ktoré 
sú potrebné na posúdenie ich konkrétnej 
situácie. Zároveň je potrebné zabezpečiť, 
aby boli štátni príslušníci tretích krajín 
informovaní o dôsledkoch neplnenia 
uvedených povinností, a to pokiaľ ide o 
zisťovanie, či existuje riziko ich úteku, 
udelenie lehoty na dobrovoľný odchod a 
možnosť zaistenia, ako aj o prístup 
k programom na poskytovanie logistickej, 
finančnej a inej materiálnej alebo vecnej 
pomoci.

(12) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť lojálne 
spolupracovať s orgánmi vo všetkých 
fázach konania o návrate, a to aj 
prostredníctvom poskytovania všetkých 
informácií a náležitostí, ktoré sú potrebné 
na posúdenie ich konkrétnej situácie a 
ktoré majú k dispozícii. Zároveň je 
potrebné zabezpečiť, aby boli štátni 
príslušníci tretích krajín informovaní o 
dôsledkoch neplnenia uvedených 
povinností, a to pokiaľ ide o zisťovanie, či 
existuje riziko ich úteku, udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a možnosť zaistenia a 
uloženie pokút, ak sú ustanovené vo 
vnútroštátnom práve, ako aj o prístup 
k programom na poskytovanie logistickej, 
finančnej a inej materiálnej alebo vecnej 
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pomoci.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 174
Maria Grapini

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť spolupracovať 
s orgánmi vo všetkých fázach konania 
o návrate, a to aj prostredníctvom 
poskytovania informácií a náležitostí, ktoré 
sú potrebné na posúdenie ich konkrétnej 
situácie. Zároveň je potrebné zabezpečiť, 
aby boli štátni príslušníci tretích krajín 
informovaní o dôsledkoch neplnenia 
uvedených povinností, a to pokiaľ ide 
o zisťovanie, či existuje riziko ich úteku, 
udelenie lehoty na dobrovoľný odchod 
a možnosť zaistenia, ako aj o prístup 
k programom na poskytovanie logistickej, 
finančnej a inej materiálnej alebo vecnej 
pomoci.

(12) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate v súlade s normami EÚ by sa 
mali jasne stanoviť povinnosti štátnych 
príslušníkov tretích krajín, najmä 
povinnosť spolupracovať s orgánmi vo 
všetkých fázach konania o návrate, a to aj 
prostredníctvom poskytovania informácií 
a náležitostí, ktoré sú potrebné na 
posúdenie ich konkrétnej situácie. Zároveň 
je potrebné zabezpečiť, aby boli štátni 
príslušníci tretích krajín informovaní 
o dôsledkoch neplnenia uvedených 
povinností, a to pokiaľ ide o zisťovanie, či 
existuje riziko ich úteku, udelenie lehoty na 
dobrovoľný odchod a možnosť zaistenia, 
ako aj o prístup k programom na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 175
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate by sa mali jasne stanoviť 
povinnosti štátnych príslušníkov tretích 
krajín, najmä povinnosť spolupracovať 

(12) Je potrebné zabezpečiť, aby štátni 
príslušníci tretích krajín dostali všetky 
príslušné informácie o konaní o návrate 
v jazyku, ktorému rozumejú, aby sa mohli 
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s orgánmi vo všetkých fázach konania 
o návrate, a to aj prostredníctvom 
poskytovania informácií a náležitostí, 
ktoré sú potrebné na posúdenie ich 
konkrétnej situácie. Zároveň je potrebné 
zabezpečiť, aby boli štátni príslušníci 
tretích krajín informovaní o dôsledkoch 
neplnenia uvedených povinností, a to 
pokiaľ ide o zisťovanie, či existuje riziko 
ich úteku, udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod a možnosť zaistenia, ako aj 
o prístup k programom na poskytovanie 
logistickej, finančnej a inej materiálnej 
alebo vecnej pomoci.

do konania o návrate zapojiť. 
Predovšetkým by členské štáty mali mať 
povinnosť poskytovať štátnym 
príslušníkom tretích krajín včasné 
a primerané informácie o procese 
návratu, a to aj v súvislosti s jednotlivými 
fázami konania o návrate, udelením 
lehoty na dobrovoľný odchod, určením 
a dôsledkami úteku, možnosťou zaistenia, 
dostupnými opravnými prostriedkami, 
možnou uplatniteľnosťou zákazov vstupu 
a prístupom k programom na poskytovanie 
právnej, logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa členský štát rozhodne uplatniť politiku návratu, štátnym príslušníkom tretích krajín by 
sa mali poskytnúť včasné a primerané informácie. Tieto zmeny sú v súlade so zmenami 
navrhovanými v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci návrh 176
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť, lehota na 

(13) V záujme právnej istoty, 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí 
čakajú na repatriáciu, a efektívneho 
fungovania azylových systémov by nútený 
návrat mal mať prednosť pred 
dobrovoľným návratom. Za výnimočných 
individuálnych okolností si zvrchovaný 
členský štát môže zvoliť uloženie lehoty 
na dobrovoľný odchod. Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
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dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala. Malo by sa stanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 
okolností jednotlivého prípadu.

alebo národnú bezpečnosť, lehota na 
dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala.

Or. nl

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty, rovnakého zaobchádzania a efektívnosti azylových systémov by sa 
nútený návrat mal stať prvou možnosťou.

Pozmeňujúci návrh 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený 
pobyt zamietnutá ako podvodná alebo 
zjavne neodôvodnená alebo ak 
predstavujú riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, lehota na dobrovoľný odchod 
by sa poskytnúť nemala. Malo by sa 
stanoviť predĺženie lehoty na dobrovoľný 
odchod, ak sa to považuje za potrebné 
z dôvodu osobitných okolností 
jednotlivého prípadu.

(13) Dobrovoľný návrat by mal mať 
vždy prednosť pred núteným návratom 
a mala by sa poskytnúť primeraná lehota 
na dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní. Členské štáty by mali mať 
možnosť rozhodnúť o udelení kratšej 
lehoty na dobrovoľný odchod 
v minimálnej dĺžke siedmich dní 
a výnimočne neudeliť lehotu na 
dobrovoľný odchod, ak sa vyhodnotí, že 
štátni príslušníci tretích krajín prestavujú 
skutočné a aktuálne riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť. Malo by sa stanoviť 
predĺženie lehoty na dobrovoľný odchod, 
ak sa to považuje za potrebné z dôvodu 
osobitných okolností jednotlivého prípadu.

Or. en
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Odôvodnenie

Obdobie 30 dní sa zdá byť primerané na zariadenie dobrovoľného odchodu. V prípade 
výslovného nedodržania opatrení týkajúcich sa návratu podľa tejto smernice alebo 
nedodržania opatrenia zameraného na zabránenie riziku úteku, alebo ak štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje skutočné a aktuálne riziko pre verejný poriadok, národnú 
bezpečnosť alebo verejnú bezpečnosť, by sa však táto lehota mala skrátiť na sedem dní.  
Členské štáty takisto nemusia udeliť lehotu na dobrovoľný odchod. Tento pozmeňujúci návrh 
je spojený s článkom 9.

Pozmeňujúci návrh 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, že 
pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť, lehota na 
dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala. Malo by sa stanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 
okolností jednotlivého prípadu.

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by sa 
poskytnúť primeraná lehota na dobrovoľný 
odchod v maximálnej dĺžke tridsať dní, 
v závislosti najmä od predpokladu na 
návrat. Ak sa vyhodnotí, že pri štátnych 
príslušníkoch tretích krajín existuje riziko 
úteku, ak bola ich predchádzajúca žiadosť 
o oprávnený pobyt zamietnutá ako 
podvodná alebo zjavne neodôvodnená 
alebo ak predstavujú riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť, lehota na dobrovoľný 
odchod by sa poskytnúť nemala. Malo by 
sa umožniť predĺženie lehoty na 
dobrovoľný odchod, ak sa to považuje za 
potrebné z dôvodu osobitných okolností 
jednotlivého prípadu, a v prípade detí by sa 
o jej predĺžení malo rozhodovať v prvom 
rade s ohľadom na najlepšie záujmy 
dieťaťa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, že 
pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť, lehota na 
dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala. Malo by sa stanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 
okolností jednotlivého prípadu.

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by sa 
poskytnúť primeraná lehota na dobrovoľný 
odchod v maximálnej dĺžke tridsať dní, 
v závislosti najmä od predpokladu na 
návrat. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa tým štátnym príslušníkom tretích 
krajín, u ktorých sa vyhodnotilo, že u nich 
existuje riziko úteku, ktorých 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
bola zamietnutá ako podvodná alebo 
zjavne neodôvodnená alebo ktorí 
predstavujú riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, najmä z dôvodu terorizmu 
alebo závažného trestného činu, 
neposkytla lehota na dobrovoľný odchod. 
Malo by sa stanoviť predĺženie lehoty na 
dobrovoľný odchod, ak sa to považuje za 
potrebné z dôvodu osobitných okolností 
jednotlivého prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
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dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť, lehota na 
dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala. Malo by sa stanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 
okolností jednotlivého prípadu.

dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by sa 
poskytnúť primeraná lehota na dobrovoľný 
odchod v dĺžke tridsať dní. Výnimočne by 
sa po individuálnom posúdení vyhliadok 
na dobrovoľný návrat mohla poskytnúť aj 
lehota na dobrovoľný odchod v dĺžke 
minimálne 15 dní. Lehotu kratšiu ako 15 
dní možno poskytnúť len vtedy, ak sa 
v súlade s úplným zoznamom objektívnych 
kritérií, ako sa uvádza v tejto smernici, 
vyhodnotí, že pri štátnych príslušníkoch 
tretích krajín existuje riziko úteku, alebo ak 
bola ich predchádzajúca žiadosť 
o oprávnený pobyt zamietnutá ako 
podvodná. Malo by sa stanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 
okolností jednotlivého prípadu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 9 by sa mali posilniť všetky možnosti 
dobrovoľného odchodu, a to vrátane ponuky lehoty na dobrovoľný odchod v dĺžke 30 dní. Za 
určitých podmienok sú možné kratšie lehoty. Zamietnutie lehoty na dobrovoľný odchod 
z dôvodu rizika „pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť“, ktoré 
Komisia predstavila, nie je dostatočne konkrétne a môže sa riadne riešiť v rámci súčasného 
trestného a správneho práva. Zdá sa, že neexistuje žiaden dostatočný dôvod neposkytnúť 
možnosť dobrovoľného odchodu tým, ktorých žiadosti sú zjavne neodôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v dĺžke tridsať dní, v 
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tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, že 
pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený 
pobyt zamietnutá ako podvodná alebo 
zjavne neodôvodnená alebo ak predstavujú 
riziko pre verejný poriadok, verejnú 
bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť, 
lehota na dobrovoľný odchod by sa 
poskytnúť nemala. Malo by sa ustanoviť 
predĺženie lehoty na dobrovoľný odchod, 
ak sa to považuje za potrebné z dôvodu 
osobitných okolností jednotlivého prípadu.

závislosti najmä od predpokladu na návrat. 
Ak sa vyhodnotí, že pri štátnych 
príslušníkoch tretích krajín existuje riziko 
úteku v zmysle tejto smernice, alebo ak 
predstavujú riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, ak boli odsúdení za spáchanie 
trestného činu alebo im bol uložený trest 
za spáchanie trestného činu alebo iné 
prvky, ktoré by mohli odôvodniť 
hodnotenie nebezpečnosti pre spoločnosť, 
lehota na dobrovoľný odchod by sa 
poskytnúť nemala. Malo by sa ustanoviť 
predĺženie lehoty na dobrovoľný odchod, 
ak sa to považuje za potrebné z dôvodu 
osobitných okolností jednotlivého prípadu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat . Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť, lehota na 
dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala. Malo by sa ustanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat . Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná, zjavne 
neodôvodnená alebo neprípustná, alebo ak 
predstavujú riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, lehotu na dobrovoľný odchod 
nie je možné poskytnúť. Malo by sa 
ustanoviť predĺženie lehoty na dobrovoľný 
odchod, ak sa to považuje za potrebné z 
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okolností jednotlivého prípadu. dôvodu osobitných okolností jednotlivého 
prípadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, že 
pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený pobyt 
zamietnutá ako podvodná alebo zjavne 
neodôvodnená alebo ak predstavujú riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť, lehota na 
dobrovoľný odchod by sa poskytnúť 
nemala. Malo by sa ustanoviť predĺženie 
lehoty na dobrovoľný odchod, ak sa to 
považuje za potrebné z dôvodu osobitných 
okolností jednotlivého prípadu.

(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by sa 
poskytnúť primeraná lehota na dobrovoľný 
odchod v maximálnej dĺžke tridsať dní, 
v závislosti najmä od predpokladu na 
návrat. Ak sa vyhodnotí, že pri štátnych 
príslušníkoch tretích krajín existuje riziko 
úteku, ak bola ich predchádzajúca žiadosť 
o oprávnený pobyt zamietnutá ako 
podvodná alebo zjavne neodôvodnená 
alebo ak predstavujú riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť, lehota na dobrovoľný 
odchod by sa poskytnúť nemala. Môže sa 
ustanoviť predĺženie lehoty na dobrovoľný 
odchod, ak sa to považuje za potrebné 
z dôvodu osobitných okolností 
jednotlivého prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(13) Ak neexistujú dôvody domnievať 
sa, že udelenie lehoty na dobrovoľný 
odchod oslabí účel konania o návrate, 
dobrovoľný návrat by mal mať prednosť 
pred núteným návratom a mala by byť 
poskytnutá primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v maximálnej dĺžke 
tridsať dní, v závislosti najmä od 
predpokladu na návrat. Ak sa vyhodnotí, 
že pri štátnych príslušníkoch tretích krajín 
existuje riziko úteku, ak bola ich 
predchádzajúca žiadosť o oprávnený 
pobyt zamietnutá ako podvodná alebo 
zjavne neodôvodnená alebo ak 
predstavujú riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, lehota na dobrovoľný odchod 
by sa poskytnúť nemala. Malo by sa 
stanoviť predĺženie lehoty na dobrovoľný 
odchod, ak sa to považuje za potrebné 
z dôvodu osobitných okolností 
jednotlivého prípadu.

(13) Ak sa členský štát rozhodne 
uplatňovať politiku návratu, dobrovoľný 
návrat by mal mať prednosť pred núteným 
návratom a mala by sa poskytnúť lehota na 
dobrovoľný odchod v dĺžke šiestich 
mesiacov. Ak sa vyhodnotí, že štátni 
príslušníci tretích krajín predstavujú 
skutočné, aktuálne a na dôkazoch 
založené riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, členské štáty by mali mať 
možnosť rozhodnúť o tom, že lehota na 
dobrovoľný odchod sa neposkytne. Malo 
by sa stanoviť predĺženie lehoty na 
dobrovoľný odchod, ak sa to považuje za 
potrebné z dôvodu osobitných okolností 
jednotlivého prípadu, a to aj deťom na 
ukončenie ich štúdia, tehotným ženám na 
pôrod ich detí, obetiam obchodovania 
s ľuďmi, ktoré čakajú na spravodlivosť, 
kým ich prípad prebieha, a chorým 
osobám, ktoré potrebujú zdravotnú 
starostlivosť.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 9 v súvislosti s dobrovoľným odchodom.

Pozmeňujúci návrh 185
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
v oblasti návratu, ktorých súčasťou môže 
byť aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 

vypúšťa sa
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programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada.

Or. nl

Odôvodnenie

Za pomoc v tretej krajine zodpovedá táto krajina. Tretím krajinám, ktoré nechcú 
spolupracovať na readmisii a reintegrácii svojich vlastných občanov, by sa mali uložiť 
finančné sankcie.

Pozmeňujúci návrh 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva v 
oblasti návratu, ktorých súčasťou môže byť 
aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi a 
ktoré následne schválila Rada.

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
odchodu môžu členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva v 
oblasti návratu, ktorých súčasťou môže byť 
aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu. Môžu sa zohľadňovať 
spoločné normy pre programy 
asistovaného dobrovoľného návratu a 
reintegrácie, ktoré vypracovala Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi a ktoré 
následne schválila Rada.

Pomoc pri dobrovoľnom návrate by sa 
mala poskytnúť v súlade s vnútroštátnymi 
predpismi, ktoré môžu túto pomoc 
podmieniť podmienkami a dôvodmi 
odmietnutia. 
Táto smernica nestanovuje všeobecné 
alebo absolútne právo pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín na získanie 
asistovaného dobrovoľného návratu alebo 
reintegrácie. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 187
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
v oblasti návratu, ktorých súčasťou môže 
byť aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada.

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy zabezpečujúce 
riadenie prípadov, intenzívnejšiu pomoc 
a poradenstvo v oblasti návratu, ktorých 
súčasťou by mala byť aj podpora pri 
reintegrácii v tretích krajinách návratu, 
pričom tieto programy by mali 
zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada. 
Dobrovoľný návrat, asistovaný 
dobrovoľný návrat a programy 
reintegrácie sú základnými piliermi 
migračnej politiky Únie a umožňujú 
migrantom humánny a dôstojný návrat 
založený na právach. Dobrovoľný návrat 
by mal byť možný vo všetkých fázach 
konania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
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v oblasti návratu, ktorých súčasťou môže 
byť aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada.

v oblasti návratu, ktorých súčasťou by 
mala byť aj podpora pri reintegrácii 
v tretích krajinách návratu prispôsobená 
individuálnym okolnostiam a vyhliadkam 
navrátilca s osobitným zreteľom na 
maloleté osoby bez sprievodu, pričom tieto 
programy by mali zohľadňovať spoločné 
normy pre programy asistovaného 
dobrovoľného návratu a reintegrácie, ktoré 
vypracovala Komisia v spolupráci 
s členskými štátmi a ktoré následne 
schválila Rada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
v oblasti návratu, ktorých súčasťou môže 
byť aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada.

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
v oblasti návratu, ktorých súčasťou by 
mala byť aj podpora pri reintegrácii 
v tretích krajinách návratu, pričom tieto 
programy by mali zohľadňovať spoločné 
normy pre programy asistovaného 
dobrovoľného návratu a reintegrácie, ktoré 
vypracovala Komisia v spolupráci 
s členskými štátmi a ktoré následne 
schválila Rada.

Or. en

Odôvodnenie

Reintegrácia je kľúčovým faktorom účinného a udržateľného návratu. Tento pozmeňujúci 
návrh je spojený s článkom 14.

Pozmeňujúci návrh 190
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu by mali členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
v oblasti návratu, ktorých súčasťou môže 
byť aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada.

(14) V záujme podpory dobrovoľného 
návratu môžu členské štáty zaviesť 
operačné programy na poskytovanie 
intenzívnejšej pomoci a poradenstva 
v oblasti návratu, ktorých súčasťou môže 
byť aj podpora pri reintegrácii v tretích 
krajinách návratu, pričom tieto programy 
by mali zohľadňovať spoločné normy pre 
programy asistovaného dobrovoľného 
návratu a reintegrácie, ktoré vypracovala 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
a ktoré následne schválila Rada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V súlade so smernicou 2009/52/ES 
by mali členské štáty zabezpečiť 
existenciu účinných mechanizmov, 
prostredníctvom ktorých môžu štátni 
príslušníci tretích krajín podať sťažnosť 
na svojho zamestnávateľa. V súlade so 
smernicou 2012/29/EÚ by členské štáty 
mali zabezpečiť, aby všetky obete 
trestného činu dostali primerané 
informácie, podporu a ochranu a mali 
možnosť účasti na trestnom konaní. Na 
tento účel by sa mali vytvoriť primerané 
mechanizmy zabezpečujúce prenosnú 
spravodlivosť a prístup k mechanizmom 
nápravy ako súčasť národných 
programov v oblasti návratu, pričom tieto 
mechanizmy by mali zaistiť prístup 
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k spravodlivosti v otázkach týkajúcich sa 
porušenia smernice 2009/52/ES alebo 
smernice 2012/29/EÚ počas celého 
konania o návrate vrátane opatrení na 
zabezpečenie prístupu k spravodlivosti po 
návrate do tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 14.

Pozmeňujúci návrh 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Členské štáty zabezpečia, aby 
štátni príslušníci tretích krajín získali 
informácie týkajúce sa postupu návratu 
v jazyku, ktorému rozumejú. V prípade 
zraniteľných osôb, najmä maloletých bez 
sprievodu, sa tieto informácie poskytnú 
spôsobom primeraným veku a schopnosti 
porozumenia maloletého bez sprievodu, aj 
s využitím multimediálnej podpory.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 193
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Na zabezpečenie účinnej ochrany 
záujmov dotknutých osôb by sa mal 
stanoviť spoločný minimálny súbor 

vypúšťa sa
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právnych záruk týkajúcich sa rozhodnutí 
vzťahujúcich sa na návrat.

Or. nl

Odôvodnenie

Zvrchované členské štáty dodržiavajú zásady právneho štátu a medzinárodné zmluvy, pričom 
zohľadňujú svoju vlastnú sociálnu a hospodársku situáciu. EÚ by do tejto oblasti nemala 
zasahovať. Tento pozmeňujúci návrh úzko súvisí s odôvodnením 4 o zvrchovanosti členských 
štátov.

Pozmeňujúci návrh 194
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa v prípade osôb, voči ktorým sa 
vedie konanie o návrate, vykonalo 
posúdenie zraniteľnosti. Medzi faktory, 
ktoré zvyšujú riziko zraniteľnosti, môžu 
patriť okrem iného tieto: individuálne 
faktory ako vek, pohlavie, rod, postavenie 
v spoločnosti, presvedčenia a postoje, 
emocionálne, psychologické a kognitívne 
charakteristiky, fyzická a duševná 
pohoda, faktory týkajúce sa domácnosti 
a rodiny, faktory spoločenstva, 
štrukturálne faktory alebo situačné 
faktory.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 38 a článku 14.

Pozmeňujúci návrh 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont
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Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby osoby, ktoré čelia konaniam 
o návrate, úmyselne alebo podvodne 
nevyužívali faktory, ktoré možno 
považovať za faktory potenciálne 
zvyšujúce ich zraniteľnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov, ktoré súvisia s vnútornou logikou znenia 
podľa Komisie v článku 14 o efektívnom fungovaní a zriadení vnútroštátnych systémov 
riadenia návratu.

Pozmeňujúci návrh 196
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. S 
cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate 
mala udeliť lehota v maximálnej dĺžke 
päť dní. Toto ustanovenie by sa malo 
uplatňovať len po prijatí rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, 
a to aj po prípadnom súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, nie však kratšia ako 30 dní.

Or. it
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Odôvodnenie

Označenie dostatočný čas, bez uvedenia maximálneho počtu dní, by mohlo viesť k rôzne 
uplatňovaným postupom a poškodzovaniu práv v rôznych členských štátoch. Tento 
pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 16.

Pozmeňujúci návrh 197
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate 
mala udeliť lehota v maximálnej dĺžke 
päť dní. Toto ustanovenie by sa malo 
uplatňovať len po prijatí rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, 
a to aj po prípadnom súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku.

Or. en

Odôvodnenie

Maximálna lehota piatich dní na podanie odvolania v prípade, že rozhodnutie o návrate je 
dôsledkom rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť o azyl, by sa mala vypustiť. Takáto krátka 
lehota oslabuje účinnosť odvolania v praxi.

Pozmeňujúci návrh 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate 
mala udeliť lehota v maximálnej dĺžke 
päť dní. Toto ustanovenie by sa malo 
uplatňovať len po prijatí rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré nadobudlo právoplatnosť, 
a to aj po prípadnom súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 16. Je potrebné poskytnúť štátnym 
príslušníkom tretích krajín dostatočný čas na podanie odvolania. Tieňová spravodajkyňa je 
navyše proti tomu, aby platili odlišné pravidlá pre žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť bola 
zamietnutá, a neregulárnych migrantov.

Pozmeňujúci návrh 199
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. S 
cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu práv 
a konania by sa na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu o návrate mala udeliť lehota v 
maximálnej dĺžke päť dní. Toto 

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat 
musí zabezpečiť prístup k účinnému 
opravnému prostriedku, pričom je potrebné 
mať na zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. S 
cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu práv 
a konania by sa na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu súdu o návrate mala udeliť 
lehota v maximálnej dĺžke dvoch dní.
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ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie odvolania 
proti rozhodnutiu o návrate mala udeliť 
lehota v maximálnej dĺžke päť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť, a to aj po 
prípadnom súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie odvolania 
proti rozhodnutiu o návrate mala udeliť 
lehota v maximálnej dĺžke päť dní.

Or. nl

Odôvodnenie

V pôvodnom texte sa hromadia viaceré odvolania, čím sa roztáča kolotoč súdnych konaní. 
Rozhodnutie o odsune znamená zamietnutie žiadosti o medzinárodnú ochranu. Tieto 
rozhodnutia by sa mali prijímať ako jedno rozhodnutie s jediným právom na odvolanie.

Pozmeňujúci návrh 201
Maria Grapini

Návrh smernice
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Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie odvolania 
proti rozhodnutiu o návrate mala udeliť 
lehota v maximálnej dĺžke päť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate, 
a postup odvolania by sa mal štátnym 
príslušníkom tretích krajín oznámiť 
v lehote na podanie odvolania.. S cieľom 
zabrániť prípadnému zneužitiu práv 
a konania by sa na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu o návrate mala udeliť lehota 
v maximálnej dĺžke päť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. S 
cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu práv 
a konania by sa na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu o návrate mala udeliť lehota v 
maximálnej dĺžke päť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 

(16) Lehota na podanie súdneho 
odvolania proti rozhodnutiam vzťahujúcim 
sa na návrat by mala byť dostatočne dlhá, 
aby sa zabezpečil prístup k účinnému 
opravnému prostriedku. Je vhodné udeliť 
maximálnu lehotu tridsiatich dní od 
oznámenia rozhodnutia o návrate, aby 
bolo možné odvolať sa proti takémuto 
rozhodnutiu. S cieľom zabrániť 
prípadnému zneužitiu práv a konania by sa 
na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate mala udeliť lehota v maximálnej 
dĺžke pätnásť dní po prijatí rozhodnutia 



AM\1214327SK.docx 57/358 PE658.738v01-00

SK

medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie odvolania 
proti rozhodnutiu o návrate mala udeliť 
lehota v maximálnej dĺžke päť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. 
S cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu 
práv a konania by sa na podanie odvolania 
proti rozhodnutiu o návrate mala udeliť 
lehota od desať do pätnásť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

Or. en

Odôvodnenie

Lehota piatich dní, ktorá sa stanovuje v návrhu Komisie, je príliš krátka na účinné využitie 
práva na odvolanie. Na to, aby jednotlivci mohli prijať informované rozhodnutie o tom, či 
podať odvolanie, alebo nie, je potrebná lehota aspoň 10 až 15 dní.

Pozmeňujúci návrh 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
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Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. S 
cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu práv 
a konania by sa na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu o návrate mala udeliť lehota v 
maximálnej dĺžke päť dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

(16) Lehota na podanie odvolania proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat by 
mala byť dostatočne dlhá, aby sa 
zabezpečil prístup k účinnému opravnému 
prostriedku, pričom je potrebné mať na 
zreteli, že dlhé lehoty môžu mať 
nepriaznivý vplyv na konanie o návrate. S 
cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu práv 
a konania by sa na podanie odvolania proti 
rozhodnutiu o návrate mala udeliť lehota v 
maximálnej dĺžke troch dní. Toto 
ustanovenie by sa malo uplatňovať len po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, a to aj po prípadnom 
súdnom preskúmaní.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 205
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré je založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného 
prostriedku, by malo prebehnúť len 
v jednostupňovom konaní, keďže 
konkrétnu situáciu dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny už súdny orgán 
posúdil a rozhodol o nej v kontexte 
konania o azyle.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré je založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného 
prostriedku, by malo prebehnúť len 
v jednostupňovom konaní, keďže 
konkrétnu situáciu dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny už súdny orgán 
posúdil a rozhodol o nej v kontexte 
konania o azyle.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieňová spravodajkyňa sa domnieva, že cieľom prepracovania tohto znenia nie je zmeniť 
organizáciu právomocí v členských štátoch a stanoviť rôzne pravidlá pre žiadateľov o azyl, 
ktorých žiadosť bola zamietnutá, a pre neregulárnych migrantov. Tento pozmeňujúci návrh je 
spojený s článkom 16.

Pozmeňujúci návrh 207
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré je založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného prostriedku, 
by malo prebehnúť len v jednostupňovom 
konaní, keďže konkrétnu situáciu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny už súdny orgán posúdil a rozhodol 
o nej v kontexte konania o azyle.

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré je založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného prostriedku, 
by sa malo vyhlásiť za neprípustné.
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Or. nl

Odôvodnenie

Rozhodnutia o návrate sú logickým výsledkom rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, a preto by mali byť neoddeliteľnou súčasťou toho istého správneho 
aktu. Právo na druhé odvolanie je preto nadbytočné.

Pozmeňujúci návrh 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré je založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného prostriedku, 
by malo prebehnúť len v jednostupňovom 
konaní, keďže konkrétnu situáciu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny už súdny orgán posúdil a rozhodol 
o nej v kontexte konania o azyle.

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré je založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného prostriedku, 
by mohlo prebehnúť len v jednostupňovom 
konaní iba v prípade, že konkrétnu situáciu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny už súdny orgán posúdil a rozhodol 
o nej v kontexte konania o azyle vrátane 
individuálneho posúdenia celého rozsahu 
zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia 
podľa európskeho a medzinárodného 
práva.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť členských štátov obmedziť túto otázku na jednu úroveň právomoci by účinne 
bránila členským štátom umožniť dodatočné súdne preskúmanie, ak si to želajú, čím by sa 
zbytočne obmedzili možnosti členských štátov. Nie všetky členské štáty počas konania o azyle 
alebo pri prijímaní rozhodnutia o zamietnutí alebo ukončení legálneho pobytu v plnej miere 
posudzujú aspekty vyhostenia alebo vrátenia v rámci acquis v oblasti návratu. Preto by to 
malo byť predpokladom na to, aby bolo možné obmedziť konanie len na jednu úroveň 
právomoci.

Pozmeňujúci návrh 209
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate, ktoré je založené na rozhodnutí o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného 
prostriedku, by malo prebehnúť len v 
jednostupňovom konaní, keďže konkrétnu 
situáciu dotknutého štátneho príslušníka 
tretej krajiny už súdny orgán posúdil a 
rozhodol o nej v kontexte konania o azyle.

(17) Na uľahčenie fungovania súdov a 
zabránenie zdržiavaniu taktík zameraných 
na obmedzovanie návratov by členské 
štáty mali zabezpečiť, aby sa odvolania 
proti rozhodnutiam o návrate obmedzili, 
pokiaľ je to možné, len na jednostupňové 
konanie, pričom sa zabezpečí právo na 
účinný prostriedok nápravy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate, ktoré je založené na rozhodnutí o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré už bolo predmetom 
účinného súdneho opravného prostriedku, 
by malo prebehnúť len v jednostupňovom 
konaní, keďže konkrétnu situáciu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny už súdny orgán posúdil a rozhodol 
o nej v kontexte konania o azyle.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 211
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Členské štáty majú pred odvolaním 
sa na súd zachovať možnosť 
preskúmania rozhodnutia v správnom 
konaní za predpokladu, že toto správne 
preskúmanie neovplyvní efektívnosť 
konania o návrate.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Orgán, ktorý vykonáva súdne 
funkcie, by sa mal považovať za súd, ak je 
zriadený zákonom, je stály, nezávislý a 
nestranný, zahŕňa kontradiktórne 
konanie, má záväznú jurisdikciu, 
uplatňuje právne predpisy a poskytuje 
potrebné procesné záruky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate by malo mať automatický 

vypúšťa sa
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pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 214
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

(18) Účinok rozhodnutia o návrate by 
mal byť automaticky pozastavený počas 
lehoty na podanie odvolania proti takému 
rozhodnutiu na súde prvého stupňa, a ak 
bolo odvolanie podané v rámci stanovenej 
lehoty, v priebehu preskúmania odvolania 
a až do oznámenia rozhodnutia o odvolaní 
žiadateľovi, a to najmä v prípadoch, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia. Odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate by malo mať 
automatický pozastavujúci účinok aj 
v prípade prebiehajúcich konaní na 
trestnom súde v záujme zabezpečenia 
prístupu k spravodlivosti pre obete aj 
podozrivé osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia. Odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate je prípustné len 
vtedy, ak odvolateľ dobrovoľne vstúpil do 
bezpečného zaistenia až do výsledku 
odvolania.

Or. nl

Odôvodnenie

Bezpečné zaistenie počas odvolacieho procesu zabraňuje tomu, aby sa odvolania podávali 
výlučne s cieľom predĺžiť konanie o azyle alebo utiecť.

Pozmeňujúci návrh 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate by malo mať vždy automatický 
pozastavujúci účinok s výnimkou 
prípadov, keď súdne orgány v plnej miere 
posúdili zásadu zákazu vrátenia alebo 
vyhostenia a zistili, že neexistuje riziko 
porušenia tejto zásady.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na nezvratnosť porušenia základných práv počas návratu a po ňom by odvolania 
mali mať vždy pozastavujúci účinok. V opačnom prípade neexistuje žiadny skutočne účinný 
prostriedok nápravy. Uplatnením logiky použitej v návrhu Komisie by sa navyše zbytočne 
zaťažili orgány členských štátov, keďže potreba odkladného účinku by sa musela posudzovať 
individuálne a samostatne.
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Pozmeňujúci návrh 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate má vždy automatický 
pozastavujúci účinok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 16. Pozastavujúci účinok je jediná záruka na 
prístup k účinnému opravnému prostriedku.

Pozmeňujúci návrh 218
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok len v tom prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

(18) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate by nemalo mať vždy automatický 
pozastavujúci účinok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu (19) Členské štáty by však mali mať 
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vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť 
schopné v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate z 
iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. 
Ak je to vzhľadom na komplexný 
charakter veci odôvodnené, súdne orgány 
by takéto rozhodnutia mali prijať bez 
zbytočného odkladu.

možnosť dočasne pozastaviť rozhodnutie 
o návrate, pokiaľ to považujú za potrebné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť 
schopné v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate 
z iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. 
Ak je to vzhľadom na komplexný 
charakter veci odôvodnené, súdne orgány 
by takéto rozhodnutia mali prijať bez 
zbytočného odkladu.

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť 
schopné v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate 
z iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny, alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. Ak 
je to vzhľadom na komplexný charakter 
veci odôvodnené, súdne orgány by takéto 
rozhodnutia mali prijať bez zbytočného 
odkladu.

(19) Súdne orgány by mali byť schopné 
v jednotlivých prípadoch pozastaviť výkon 
rozhodnutia o návrate z iných dôvodov, 
a to buď na požiadanie dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny, alebo konajúc ex 
offo, pokiaľ to považujú za potrebné. 
Takéto rozhodnutia by sa mali prijať bez 
zbytočného odkladu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 16. Tieňová spravodajkyňa si praje ponechať 
znenie z predchádzajúcej smernice.

Pozmeňujúci návrh 222
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť 
schopné v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate 

(19) Súdne orgány by mali byť schopné 
v jednotlivých prípadoch pozastaviť výkon 
rozhodnutia o návrate v prípade, že je 
porušená zásada zákazu vyhostenia alebo 
vrátenia, a z iných dôvodov, a to buď na 
požiadanie dotknutého štátneho príslušníka 
tretej krajiny, alebo konajúc ex offo, pokiaľ 
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z iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny, alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. Ak 
je to vzhľadom na komplexný charakter 
veci odôvodnené, súdne orgány by takéto 
rozhodnutia mali prijať bez zbytočného 
odkladu.

to považujú za potrebné. Takéto 
rozhodnutia by sa mali prijať bez 
zbytočného odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť 
schopné v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate z 
iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. Ak 
je to vzhľadom na komplexný charakter 
veci odôvodnené, súdne orgány by takéto 
rozhodnutia mali prijať bez zbytočného 
odkladu.

(19) V prípade ďalšieho rozhodnutia o 
návrate, napríklad po definitívnom 
zamietnutí ďalšej žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, by súdne orgány 
mali byť schopné v jednotlivých prípadoch 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate z 
iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali prijať bez zbytočného odkladu.

Or. it

Odôvodnenie

Pozastavenie by sa malo zaručiť aj po ďalšom rozhodnutí o návrate. Tento pozmeňujúci 
návrh je spojený s článkom 16.

Pozmeňujúci návrh 224
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 
automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť schopné 
v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate 
z iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny, alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. Ak 
je to vzhľadom na komplexný charakter 
veci odôvodnené, súdne orgány by takéto 
rozhodnutia mali prijať bez zbytočného 
odkladu.

(19) V prípade, že súdne orgány v plnej 
miere posúdili zásadu zákazu vrátenia 
alebo vyhostenia a zistili, že neexistuje 
riziko jej porušenia, odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate by automatický 
pozastavujúci účinok mať nemalo. Súdne 
orgány by mali byť schopné v jednotlivých 
prípadoch dočasne pozastaviť výkon 
rozhodnutia o návrate z iných dôvodov, 
a to buď na požiadanie dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny, alebo konajúc ex 
offo, pokiaľ to považujú za potrebné. 
Takéto rozhodnutia by sa mali spravidla 
prijať do 48 hodín. Ak je to vzhľadom na 
komplexný charakter veci odôvodnené, 
súdne orgány by takéto rozhodnutia mali 
prijať bez zbytočného odkladu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na nezvratnosť výziev týkajúcich sa základných práv počas návratu a po ňom by 
odvolania mali mať odkladný účinok, pokiaľ sa jasne nestanovilo, že absolútny zákaz 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozený. Súdne orgány by mali mať nezávislosť pri 
rozhodovaní o tom, kedy je potrebné výkon rozhodnutia o návrate pozastaviť.

Pozmeňujúci návrh 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípade, že zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia nie je ohrozená, 
odvolanie proti rozhodnutiu o návrate by 

(19) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate by nemalo mať automatický 
pozastavujúci účinok. Súdne orgány by 
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automatický pozastavujúci účinok mať 
nemalo. Súdne orgány by mali byť 
schopné v jednotlivých prípadoch dočasne 
pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate z 
iných dôvodov, a to buď na požiadanie 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo konajúc ex offo, pokiaľ to 
považujú za potrebné. Takéto rozhodnutia 
by sa mali spravidla prijať do 48 hodín. Ak 
je to vzhľadom na komplexný charakter 
veci odôvodnené, súdne orgány by takéto 
rozhodnutia mali prijať bez zbytočného 
odkladu.

mali byť schopné v jednotlivých prípadoch 
dočasne pozastaviť výkon rozhodnutia o 
návrate z iných dôvodov, a to buď na 
požiadanie dotknutého štátneho príslušníka 
tretej krajiny alebo konajúc ex offo, pokiaľ 
to považujú za potrebné. Takéto 
rozhodnutia by sa mali spravidla prijať do 
48 hodín. Ak je to vzhľadom na 
komplexný charakter veci odôvodnené, 
súdne orgány by takéto rozhodnutia mali 
prijať bez zbytočného odkladu.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Vnútroštátne uplatňovanie 
pravidiel stanovených v tejto smernici 
týkajúcich sa odvolania a 
pozastavujúceho účinku by malo byť 
v súlade s právom na účinný prostriedok 
nápravy stanoveným v článku 47 Charty 
základných práv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 227
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok 
v rámci konania o azyle, ktoré sa 
uskutočnilo pred vydaním rozhodnutia 
o návrate, proti ktorému bolo odvolanie 
podané, a to za predpokladu, že situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny sa odvtedy výrazne nezmenila.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok 
v rámci konania o azyle, ktoré sa 
uskutočnilo pred vydaním rozhodnutia 
o návrate, proti ktorému bolo odvolanie 
podané, a to za predpokladu, že situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny sa odvtedy výrazne nezmenila.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 16. Riziko porušenia zásady zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia sa neposudzuje vždy. Okrem toho konanie o azyle nie je spojené s konaním 
o návrate. Je potrebné zachovať dva rôzne postupy a ochrániť záruky v rámci obidvoch.

Pozmeňujúci návrh 229
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok v rámci 
konania o azyle, ktoré sa uskutočnilo pred 
vydaním rozhodnutia o návrate, proti 
ktorému bolo odvolanie podané, a to za 
predpokladu, že situácia dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny sa 
odvtedy výrazne nezmenila.

(20) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia alebo že sa 
účinne uplatnil súdny opravný prostriedok.

Or. nl

Odôvodnenie

Posúdenie rizika porušenia zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia sa zohľadňuje počas 
celého azylového procesu. Ak sa uplatní opravný prostriedok, toto riziko už bolo posúdené.

Pozmeňujúci návrh 230
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok v rámci 
konania o azyle, ktoré sa uskutočnilo pred 
vydaním rozhodnutia o návrate, proti 
ktorému bolo odvolanie podané, a to za 
predpokladu, že situácia dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny sa 
odvtedy výrazne nezmenila.

(20) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok v rámci 
konania o azyle, ktoré sa uskutočnilo pred 
vydaním rozhodnutia o návrate, proti 
ktorému bolo odvolanie podané.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok v rámci 
konania o azyle, ktoré sa uskutočnilo pred 
vydaním rozhodnutia o návrate, proti 
ktorému bolo odvolanie podané, a to za 
predpokladu, že situácia dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny sa 
odvtedy výrazne nezmenila.

(20) V záujme zefektívnenia konania o 
návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa 
účinne uplatnil súdny opravný prostriedok 
v rámci konania o azyle, ktoré sa 
uskutočnilo pred vydaním rozhodnutia o 
návrate, proti ktorému bolo odvolanie 
podané, a to za predpokladu, že situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny sa odvtedy výrazne nezmenila.



PE658.738v01-00 74/358 AM\1214327SK.docx

SK

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
posúdilo riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a že sa účinne 
uplatnil súdny opravný prostriedok v rámci 
konania o azyle, ktoré sa uskutočnilo pred 
vydaním rozhodnutia o návrate, proti 
ktorému bolo odvolanie podané, a to za 
predpokladu, že situácia dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny sa 
odvtedy výrazne nezmenila.

(20) V záujme zefektívnenia konania 
o návrate a v snahe zabrániť zbytočným 
prieťahom, a bez toho, aby to negatívnym 
spôsobom ovplyvnilo práva dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, by sa 
výkon rozhodnutia o návrate nemal 
automaticky pozastaviť v prípade, že sa už 
úplne posúdilo riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia v zmysle 
európskeho a medzinárodného práva a že 
sa účinne uplatnil súdny opravný 
prostriedok v rámci konania o azyle, ktoré 
sa uskutočnilo pred vydaním rozhodnutia 
o návrate, proti ktorému bolo odvolanie 
podané, a to za predpokladu, že situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny sa odvtedy nezmenila.

Or. en

Odôvodnenie

Výkon rozhodnutia o návrate možno pozastaviť len vtedy, ak sa zistí úplný rozsah zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia. Zavedením požiadavky na „výraznú“ zmenu sa na súdne orgány 
kladie príliš veľké bremeno a hrozí, že jednotlivé prípady sa neposúdia riadne, čo by mohlo 
spôsobiť nezvratné porušenie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Potrebná právna pomoc sa na 
požiadanie poskytuje osobám, ktoré 
nemajú dostatočné prostriedky. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mal stanoviť zoznam prípadov, v ktorých 
sa právna pomoc pokladá za potrebnú.

(21) Osobám, ktoré nemajú dostatočné 
prostriedky, sa bezplatne poskytuje 
potrebná právna pomoc. Právna pomoc by 
sa mala stanoviť vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka článku 7. Ide o jeden z najdôležitejších prvkov prístupu 
k informáciám a právam pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Potrebná právna pomoc sa na 
požiadanie poskytuje osobám, ktoré 
nemajú dostatočné prostriedky. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mal stanoviť zoznam prípadov, v ktorých 
sa právna pomoc pokladá za potrebnú.

(21) Potrebná právna pomoc sa na 
výslovné požiadanie poskytuje osobám, 
ktoré nemajú dostatočné prostriedky. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mal stanoviť zoznam prípadov, v ktorých 
sa právna pomoc pokladá za potrebnú.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Potrebná právna pomoc sa na (21) Potrebná bezplatná právna pomoc 
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požiadanie poskytuje osobám, ktoré 
nemajú dostatočné prostriedky. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mal stanoviť zoznam prípadov, v ktorých 
sa právna pomoc pokladá za potrebnú.

sa na požiadanie poskytuje osobám, ktoré 
nemajú dostatočné prostriedky. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mal stanoviť zoznam prípadov, v ktorých 
sa právna pomoc pokladá za potrebnú.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 236
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Potrebná právna pomoc sa na 
požiadanie poskytuje osobám, ktoré 
nemajú dostatočné prostriedky. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mal stanoviť zoznam prípadov, v ktorých 
sa právna pomoc pokladá za potrebnú.

(21) Osobám, ktoré nemajú dostatočné 
prostriedky, sa bezplatne poskytuje 
potrebná právna pomoc. Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch by sa 
mali stanoviť spôsoby prístupu k právnej 
pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 40 týkajúcemu sa opatrení potrebných na zabezpečenie 
účinného vykonávania tejto smernice, k článku 7, v ktorom sa stanovuje právo štátnych 
príslušníkov tretích krajín na informácie počas konaní o návrate, a k článku 14 týkajúcemu sa 
riadenia návratu.

Pozmeňujúci návrh 237
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Mala by sa riešiť situácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členského štátu, ale ešte nemôžu byť 

(22) Štátni príslušníci tretích krajín, 
ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území 
členského štátu, ale ešte nemôžu byť 
odsunutí, by mali byť bezpečne zaistení až 
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odsunutí. Zabezpečenie ich základných 
potrieb by sa malo vymedziť v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na 
účely preukázania ich osobitnej situácie 
v prípade správnych kontrol alebo 
preskúmaní by sa malo týmto osobám 
vystaviť písomné potvrdenie o ich situácii. 
Členské štáty by mali mať široké 
právomoci, pokiaľ ide o formu a úpravu 
tohto písomného potvrdenia a malo by sa 
im tiež umožniť vložiť písomné potvrdenie 
do rozhodnutí vzťahujúcich sa na návrat 
prijatých podľa tejto smernice.

do repatriácie, aby bolo možné 
zabezpečenie ich základných potrieb a aby 
azylový systém mohol fungovať 
spravodlivo a efektívne.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s odôvodnením 18, v ktorom sa uvádza, že 
žiadatelia čakajúci na výsledok odvolania sa musia bezpečne zaistiť.

Pozmeňujúci návrh 238
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Mala by sa riešiť situácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členského štátu, ale ešte nemôžu byť 
odsunutí. Zabezpečenie ich základných 
potrieb by sa malo vymedziť v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na 
účely preukázania ich osobitnej situácie 
v prípade správnych kontrol alebo 
preskúmaní by sa malo týmto osobám 
vystaviť písomné potvrdenie o ich situácii. 
Členské štáty by mali mať široké 
právomoci, pokiaľ ide o formu a úpravu 
tohto písomného potvrdenia a malo by sa 
im tiež umožniť vložiť písomné potvrdenie 
do rozhodnutí vzťahujúcich sa na návrat 
prijatých podľa tejto smernice.

(22) Mala by sa riešiť situácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neregulárne zdržiavajú na území 
členského štátu, a to vo všetkých 
prípadoch. Zabezpečenie primeraných 
a dôstojných podmienok ich pobytu by sa 
malo vymedziť v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a členské štáty by 
mali preskúmať možnosti legalizácie ich 
postavenia na základe existujúcich väzieb 
k členskému štátu. Na účely preukázania 
ich osobitnej situácie v prípade správnych 
kontrol alebo preskúmaní by sa malo týmto 
osobám vystaviť písomné potvrdenie o ich 
situácii. Členské štáty by mali mať široké 
právomoci, pokiaľ ide o formu a úpravu 
tohto písomného potvrdenia a malo by sa 
im tiež umožniť vložiť písomné potvrdenie 
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do rozhodnutí vzťahujúcich sa na návrat 
prijatých podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Mala by sa riešiť situácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členského štátu, ale ešte nemôžu byť 
odsunutí. Zabezpečenie ich základných 
potrieb by sa malo vymedziť v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na 
účely preukázania ich osobitnej situácie 
v prípade správnych kontrol alebo 
preskúmaní by sa malo týmto osobám 
vystaviť písomné potvrdenie o ich situácii. 
Členské štáty by mali mať široké 
právomoci, pokiaľ ide o formu a úpravu 
tohto písomného potvrdenia a malo by sa 
im tiež umožniť vložiť písomné potvrdenie 
do rozhodnutí vzťahujúcich sa na návrat 
prijatých podľa tejto smernice.

(22) Mala by sa riešiť situácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neregulárne zdržiavajú na území 
členského štátu, ale ešte nemôžu byť 
odsunutí. Zabezpečenie ich základných 
potrieb by sa malo vymedziť v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Na 
účely preukázania ich osobitnej situácie 
v prípade správnych kontrol alebo 
preskúmaní by sa malo týmto osobám 
vystaviť písomné potvrdenie o ich situácii. 
Členské štáty by mali mať široké 
právomoci, pokiaľ ide o formu a úpravu 
tohto písomného potvrdenia a malo by sa 
im tiež umožniť vložiť písomné potvrdenie 
do rozhodnutí vzťahujúcich sa na návrat 
prijatých podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.
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Pozmeňujúci návrh 240
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Použitie donucovacích opatrení by 
malo byť striktne viazané na zásady 
primeranosti a účinnosti z hľadiska 
použitých prostriedkov a sledovaných 
cieľov. Mali by sa stanoviť minimálne 
procesné záruky pre nútený návrat 
s prihliadnutím na rozhodnutie Rady 
2004/573/ES13. Členské štáty by mali mať 
možnosť využívať rozličné možnosti 
monitorovania núteného návratu.

(23) Použitie donucovacích opatrení by 
malo byť zakázané. Ak členské štáty 
prijmú takéto opatrenia, mali by byť 
striktne viazané na zásady primeranosti 
a nevyhnutnosti.

_________________
13 Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. 
apríla 2004 o organizácii spoločných letov 
na odsuny štátnych príslušníkov tretích 
krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na 
individuálny odsun, z územia dvoch alebo 
viacerých členských štátov (Ú. v. EÚ L 
261, 6.8.2004, s. 28).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 
4.

Pozmeňujúci návrh 241
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Zavedením zákazu vstupu, ktorým 
sa zakáže vstup na územie všetkých 
členských štátov a pobyt na tomto území, 
by mali účinky vnútroštátnych opatrení na 
návrat získať európsky rozmer. Dĺžka 

vypúšťa sa
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trvania zákazu vstupu by sa mala určiť 
s náležitým ohľadom na všetky relevantné 
okolnosti konkrétneho prípadu 
a spravidla by nemala presiahnuť 5 
rokov. V tejto súvislosti by sa mala 
osobitne zohľadniť skutočnosť, že na 
príslušného štátneho príslušníka tretej 
krajiny sa už vzťahovalo viac ako jedno 
rozhodnutie o návrate alebo odsune alebo 
tento štátny príslušník vstúpil na územie 
členského štátu počas platnosti zákazu 
vstupu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 
4.

Pozmeňujúci návrh 242
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Zavedením zákazu vstupu, ktorým 
sa zakáže vstup na územie všetkých 
členských štátov a pobyt na tomto území, 
by mali účinky vnútroštátnych opatrení na 
návrat získať európsky rozmer. Dĺžka 
trvania zákazu vstupu by sa mala určiť 
s náležitým ohľadom na všetky relevantné 
okolnosti konkrétneho prípadu a spravidla 
by nemala presiahnuť 5 rokov. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitne zohľadniť 
skutočnosť, že na príslušného štátneho 
príslušníka tretej krajiny sa už vzťahovalo 
viac ako jedno rozhodnutie o návrate alebo 
odsune alebo tento štátny príslušník vstúpil 
na územie členského štátu počas platnosti 
zákazu vstupu.

(24) Zavedením zákazu vstupu, ktorým 
sa zakáže vstup na územie všetkých 
členských štátov a pobyt na tomto území, 
by mali účinky vnútroštátnych opatrení na 
návrat získať európsky rozmer. Dĺžka 
trvania zákazu vstupu by sa mala určiť 
s náležitým ohľadom na všetky relevantné 
okolnosti konkrétneho prípadu a mala by 
byť najmenej 20 rokov. V tejto súvislosti 
by sa mali osobitne zohľadniť priťažujúce 
okolnosti, t. j. že na príslušného štátneho 
príslušníka tretej krajiny sa už vzťahovalo 
viac ako jedno rozhodnutie o návrate alebo 
odsune alebo tento štátny príslušník vstúpil 
na územie členského štátu počas platnosti 
zákazu vstupu.

Or. nl
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodnením 14 o reintegrácii štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Zabránenie druhému alebo tretiemu pokusu krátko po prvom pomôže pri reintegrácii.

Pozmeňujúci návrh 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Zavedením zákazu vstupu, ktorým 
sa zakáže vstup na územie všetkých 
členských štátov a pobyt na tomto území, 
by mali účinky vnútroštátnych opatrení na 
návrat získať európsky rozmer. Dĺžka 
trvania zákazu vstupu by sa mala určiť s 
náležitým ohľadom na všetky relevantné 
okolnosti konkrétneho prípadu a spravidla 
by nemala presiahnuť 5 rokov. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitne zohľadniť 
skutočnosť, že na príslušného štátneho 
príslušníka tretej krajiny sa už vzťahovalo 
viac ako jedno rozhodnutie o návrate alebo 
odsune alebo tento štátny príslušník vstúpil 
na územie členského štátu počas platnosti 
zákazu vstupu.

(24) Zavedením zákazu vstupu, ktorým 
sa zakáže vstup na územie všetkých 
členských štátov a pobyt na tomto území, 
by mali účinky vnútroštátnych opatrení na 
návrat získať európsky rozmer. Dĺžka 
trvania zákazu vstupu by sa mala určiť s 
náležitým ohľadom na všetky relevantné 
okolnosti konkrétneho prípadu a spravidla 
by nemala presiahnuť desať rokov. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitne zohľadniť 
skutočnosť, že na príslušného štátneho 
príslušníka tretej krajiny sa už vzťahovalo 
viac ako jedno rozhodnutie o návrate alebo 
odsune alebo tento štátny príslušník vstúpil 
na územie členského štátu počas platnosti 
zákazu vstupu.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 zameraného na 
nastolenie vyváženejšej európskej migračnej politiky.

Pozmeňujúci návrh 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(25) Keď je neoprávnene sa 
zdržiavajúci štátny príslušník tretej 
krajiny odhalený pri hraničnej kontrole 
na výstupe, môže byť vhodné uložiť zákaz 
vstupu s cieľom zabrániť opätovnému 
vstupu v budúcnosti a obmedziť tak riziko 
nelegálneho prisťahovalectva. 
V odôvodnených prípadoch môže 
príslušný orgán po individuálnom 
posúdení a pri uplatnení zásady 
primeranosti uložiť zákaz vstupu bez toho, 
aby vydal rozhodnutie o návrate, s cieľom 
zabrániť odkladu odchodu dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieňová spravodajkyňa nevidí v tomto pozmeňujúcom návrhu žiadny význam. Trestanie ľudí, 
ktorí dobrovoľne opúšťajú územie EÚ, je podľa neho kontraproduktívne.  Tento pozmeňujúci 
návrh je spojený s pozmeňujúcim návrhom k článku 13.

Pozmeňujúci návrh 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Keď je neoprávnene sa 
zdržiavajúci štátny príslušník tretej 
krajiny odhalený pri hraničnej kontrole 
na výstupe, môže byť vhodné uložiť zákaz 
vstupu s cieľom zabrániť opätovnému 
vstupu v budúcnosti a obmedziť tak riziko 
nelegálneho prisťahovalectva. 
V odôvodnených prípadoch môže 
príslušný orgán po individuálnom 
posúdení a pri uplatnení zásady 
primeranosti uložiť zákaz vstupu bez toho, 
aby vydal rozhodnutie o návrate, s cieľom 
zabrániť odkladu odchodu dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny.

vypúšťa sa

Or. en



AM\1214327SK.docx 83/358 PE658.738v01-00

SK

Odôvodnenie

Takýto potenciálny zákaz vstupu na výstupe by mohol ohroziť ochotu štátnych príslušníkov 
tretích krajín s neregulárnym pobytom opustiť krajinu dobrovoľne. Ak budú vedieť, že im 
hrozí zákaz vstupu so všetkými jeho dôsledkami, môže ich to od dobrovoľného odchodu 
odradiť.

Pozmeňujúci návrh 246
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Keď je neoprávnene sa 
zdržiavajúci štátny príslušník tretej 
krajiny odhalený pri hraničnej kontrole 
na výstupe, môže byť vhodné uložiť zákaz 
vstupu s cieľom zabrániť opätovnému 
vstupu v budúcnosti a obmedziť tak riziko 
nelegálneho prisťahovalectva. 
V odôvodnených prípadoch môže 
príslušný orgán po individuálnom 
posúdení a pri uplatnení zásady 
primeranosti uložiť zákaz vstupu bez toho, 
aby vydal rozhodnutie o návrate, s cieľom 
zabrániť odkladu odchodu dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny.

(25) Zákaz vstupu by sa nemal nikdy 
ukladať len z dôvodu neregulárneho 
pobytu osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Keď je neoprávnene sa zdržiavajúci 
štátny príslušník tretej krajiny odhalený pri 
hraničnej kontrole na výstupe, môže byť 
vhodné uložiť zákaz vstupu s cieľom 
zabrániť opätovnému vstupu v budúcnosti 

(25) Keď je neoprávnene sa zdržiavajúci 
štátny príslušník tretej krajiny odhalený pri 
hraničnej kontrole na výstupe, je potrebné 
uložiť zákaz vstupu s cieľom zabrániť 
opätovnému vstupu v budúcnosti a 
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a obmedziť tak riziko nelegálneho 
prisťahovalectva. V odôvodnených 
prípadoch môže príslušný orgán po 
individuálnom posúdení a pri uplatnení 
zásady primeranosti uložiť zákaz vstupu 
bez toho, aby vydal rozhodnutie o návrate, 
s cieľom zabrániť odkladu odchodu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny.

obmedziť tak riziko nelegálneho 
prisťahovalectva. Príslušný orgán ukladá 
zákaz vstupu bez toho, aby vydal 
rozhodnutie o návrate, s cieľom zabrániť 
odkladu odchodu dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 248
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Keď je neoprávnene sa zdržiavajúci 
štátny príslušník tretej krajiny odhalený pri 
hraničnej kontrole na výstupe, môže byť 
vhodné uložiť zákaz vstupu s cieľom 
zabrániť opätovnému vstupu v budúcnosti 
a obmedziť tak riziko nelegálneho 
prisťahovalectva. V odôvodnených 
prípadoch môže príslušný orgán po 
individuálnom posúdení a pri uplatnení 
zásady primeranosti uložiť zákaz vstupu 
bez toho, aby vydal rozhodnutie o návrate, 
s cieľom zabrániť odkladu odchodu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny.

(25) Keď je neoprávnene sa zdržiavajúci 
štátny príslušník tretej krajiny odhalený pri 
hraničnej kontrole na výstupe, môže byť 
vhodné uložiť zákaz vstupu s cieľom 
zabrániť opätovnému vstupu v budúcnosti 
a obmedziť tak riziko nelegálneho 
prisťahovalectva. V odôvodnených 
prípadoch môže príslušný orgán uložiť 
zákaz vstupu bez toho, aby vydal 
rozhodnutie o návrate, s cieľom zabrániť 
odkladu odchodu dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 249
Milan Uhrík

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



AM\1214327SK.docx 85/358 PE658.738v01-00

SK

(25) Keď je neoprávnene sa zdržiavajúci 
štátny príslušník tretej krajiny odhalený pri 
hraničnej kontrole na výstupe, môže byť 
vhodné uložiť zákaz vstupu s cieľom 
zabrániť opätovnému vstupu v budúcnosti 
a obmedziť tak riziko nelegálneho 
prisťahovalectva. V odôvodnených 
prípadoch môže príslušný orgán po 
individuálnom posúdení a pri uplatnení 
zásady primeranosti uložiť zákaz vstupu 
bez toho, aby vydal rozhodnutie o návrate, 
s cieľom zabrániť odkladu odchodu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny.

(25) Keď je neoprávnene sa zdržiavajúci 
štátny príslušník tretej krajiny odhalený pri 
hraničnej kontrole na výstupe, uloží sa mu 
zákaz vstupu s cieľom zabrániť 
opätovnému vstupu v budúcnosti 
a obmedziť tak riziko nelegálneho 
prisťahovalectva. V odôvodnených 
prípadoch môže príslušný orgán po 
individuálnom posúdení a pri uplatnení 
zásady primeranosti uložiť zákaz vstupu 
bez toho, aby vydal rozhodnutie o návrate, 
s cieľom zabrániť odkladu odchodu 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť s ohľadom na použité 
prostriedky a sledované ciele viazané na 
zásadu primeranosti. Zaistenie je 
odôvodnené len na prípravu návratu alebo 
vykonanie procesu odsunu, a ak by 
uplatnenie miernejších donucovacích 
opatrení nebolo dostatočné.

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť posledným opatrením, a to s 
ohľadom na použité prostriedky 
a sledované ciele viazané na zásadu 
primeranosti. V prvom rade by sa mali 
uplatniť opatrenia v oblasti zaistenia, 
ktoré sú alternatívou k zadržaniu. 
Zaistenie maloletých bez sprievodu alebo 
rodín s maloletými by nemalo byť nikdy 
možné. Zaistenie je odôvodnené len na 
prípravu návratu alebo vykonanie procesu 
odsunu, a ak by uplatnenie miernejších 
donucovacích opatrení nebolo dostatočné.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 14 a článkom 18, 19 a 20 tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť s ohľadom na použité 
prostriedky a sledované ciele viazané na 
zásadu primeranosti. Zaistenie je 
oprávnené len na prípravu návratu alebo 
vykonanie procesu odsunu a ak by 
uplatnenie miernejších donucovacích 
opatrení nebolo dostatočné.

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť s ohľadom na použité 
prostriedky a sledované ciele viazané na 
zásadu primeranosti. Vzhľadom na 
protiprávnu situáciu jednotlivcov 
dotknutých návratom, zaistenie musí vždy 
zostať nástrojom, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto zmena je nevyhnutná na zabezpečenie súladu s úpravou bodov článok 18 – odsek 5 a 
článok 22 – odsek 7 – pododsek 2.

Pozmeňujúci návrh 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť s ohľadom na použité 
prostriedky a sledované ciele viazané na 
zásadu primeranosti. Zaistenie je 
odôvodnené len na prípravu návratu alebo 
vykonanie procesu odsunu a ak by 
uplatnenie miernejších donucovacích 
opatrení nebolo dostatočné.

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť obmedzené a vždy by sa malo 
využívať len ako posledná možnosť 
a s ohľadom na použité prostriedky 
a sledované ciele viazané na zásadu 
primeranosti. Zaistenie je odôvodnené len 
na prípravu návratu alebo vykonanie 
procesu odsunu a ak by uplatnenie 
miernejších donucovacích opatrení nebolo 
dostatočné.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 18. Zaistenie by nikdy nemalo byť 
automatické, zvlášť keď sa už preukázalo, že prináša viac škody ako osohu.

Pozmeňujúci návrh 253
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Využitie zaistenia na účely odsunu 
by malo byť s ohľadom na použité 
prostriedky a sledované ciele viazané na 
zásadu primeranosti. Zaistenie je 
odôvodnené len na prípravu návratu 
alebo vykonanie procesu odsunu a ak by 
uplatnenie miernejších donucovacích 
opatrení nebolo dostatočné.

(27) Malo by sa vyhýbať pozbaveniu 
osobnej slobody a v žiadnom prípade by sa 
nemalo uplatňovať v uzatvorených 
priestoroch. Ak sa členský štát rozhodne 
vykonávať politiku návratu, vždy by mal 
uplatňovať alternatívy k zaisteniu, najmä 
neväzobné modely založené na 
angažovanosti v spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 18 o zaistení, k odôvodneniu 28 a k článku 18.

Pozmeňujúci návrh 254
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo 
bráni príprave návratu alebo procesu 
odsunu, alebo keď dotknutý štátny 
príslušník tretej krajiny predstavuje riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 

(28) S cieľom zaručiť, aby členský štát, 
ktorý si zvolil vykonávanie politiky 
návratu, dodržiaval záruky základných 
práv, by táto smernica mala týmto 
členským štátom ukladať povinnosť 
poskytnúť alternatívy k zaisteniu 
a stanoviť komplexné dôvody založené na 
právach pre výnimočné zaistenie štátneho 
príslušníka tretej krajiny v rámci konania 
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alebo národnú bezpečnosť. o návrate a systematicky vylúčiť zaistenie 
v uzatvorených priestoroch. Zaistenie by 
sa nikdy nemalo ukladať zraniteľným 
osobám. Keďže zaistenie má obzvlášť 
nepriaznivý fyzický a psychologický vplyv 
na deti, a to či už na deti bez sprievodu 
alebo oddelené od rodiny, alebo na deti 
s ich rodinami, nemali by byť zaistené oni 
ani ich rodičia a obvyklí primárni 
poskytovatelia starostlivosti sprevádzajúci 
dieťa. Zaistenie nie je nikdy v najlepšom 
záujme dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 27 a 40 a k článku 18.

Pozmeňujúci návrh 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť. Deti bez sprievodu 
alebo oddelené, ako aj s ich rodinami sa 
nesmú zaisťovať a členské štáty poskytnú 
vhodné alternatívy k zaisteniu v súlade 
s newyorským vyhlásením pre utečencov 
a migrantov z 19. septembra 2016.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť, najmä ak patrí do 
teroristickej siete alebo do siete 
páchajúcej závažnú trestnú činnosť. Toto 
by sa malo uplatňovať aj na maloleté 
osoby vo veku 16 až 18 rokov, ktoré sa 
opakovane dopustili trestných činov, čím 
preukázali svoju neochotu dodržiavať 
zákony.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

(28) K zaisteniu by mohlo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu

Or. en
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Odôvodnenie

Zaisťovanie by sa nemalo stať pre členské štáty povinnosťou, hoci by malo byť možné. Keďže 
je nákladné pre členské štáty aj štátneho príslušníka tretej krajiny, a to finančne aj z hľadiska 
základných práv, využívanie zaistenia by nemalo byť prvou možnosťou. Uvedené nové 
východisko, ktoré Komisia predstavila, nie je dostatočne konkrétne a môže sa riadne riešiť 
v rámci súčasného trestného a správneho práva.

Pozmeňujúci návrh 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo 
bráni príprave návratu alebo procesu 
odsunu, alebo keď dotknutý štátny 
príslušník tretej krajiny predstavuje riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť.

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku alebo keď 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa mimovládnych a medzinárodných organizácií sa vôbec nepreukázalo, že by dlhšie 
obdobie zaistenia prispelo k zvyšovaniu miery účinných návratov. Tento pozmeňujúci návrh je 
spojený s článkom 18.

Pozmeňujúci návrh 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo 

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku v zmysle tejto 
smernice, alebo keď štátny príslušník tretej 
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bráni príprave návratu alebo procesu 
odsunu, alebo keď dotknutý štátny 
príslušník tretej krajiny predstavuje riziko 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť.

krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 260
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

(28) Zaistenie by malo byť uložené 
vždy, s výhradou individuálneho 
posúdenia každého prípadu, keď existuje 
riziko úteku, keď sa štátny príslušník tretej 
krajiny vyhýba alebo bráni príprave 
návratu alebo procesu odsunu, alebo keď 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 

(28) K zaisteniu by malo dôjsť vždy, 
keď existuje riziko úteku, keď štátny 
príslušník tretej krajiny nespolupracuje vo 
všetkých fázach postupu vyhostenia, 
vyhýba sa alebo sa bráni príprave návratu 
alebo procesu odsunu, alebo keď dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny predstavuje 
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poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

riziko pre verejný poriadok, verejnú 
bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť.

Or. fr

Odôvodnenie

Absencia štátnych hraníc v schengenskom priestore si vyžaduje povinné zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí nespolupracujú v plnom rozsahu, aby sa zabránilo 
neoprávnenému sekundárnemu pohybu do iných členských štátov a podporila sa účinnosť 
rozhodnutia o návrate. Je to takisto odstrašujúce opatrenie zamerané na odradenie 
kandidátov od nelegálneho prisťahovalectva, ktorí vedia, že budú systematicky zadržiavaní.

Pozmeňujúci návrh 262
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) K zaisteniu by malo dôjsť po 
individuálnom posúdení každého prípadu, 
keď existuje riziko úteku, keď sa štátny 
príslušník tretej krajiny vyhýba alebo bráni 
príprave návratu alebo procesu odsunu, 
alebo keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

(28) Zaistenie by malo byť prvou 
možnosťou, najmä keď existuje riziko 
úteku, keď sa štátny príslušník tretej 
krajiny vyhýba alebo bráni príprave 
návratu alebo procesu odsunu, alebo keď 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť.

Or. nl

Odôvodnenie

Zaistenie by malo byť pravidlom a toto pravidlo by sa malo uplatňovať, najmä ak dotknutý 
žiadateľ nespolupracuje.

Pozmeňujúci návrh 263
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(28a) Pokiaľ sa vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch stanovuje zaistenie 
maloletých osôb, v záujme boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi a podvodnému 
uznávaniu detí na základe samotného 
najlepšieho záujmu dieťaťa nemožno 
odôvodniť nezaistenie, či už ide o dieťa 
samotné, alebo jeho rodinu či jeho 
príbuzných.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 264
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by 
sa stanoviť maximálne obdobie zaistenia 
v rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len 
v prípade, že je to potrebné a primerané, 
a na obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

(29) Vzhľadom na to, že zaistenie môže 
nariadiť správny alebo súdny orgán a je 
oprávnené, len ak na základe dôkazov 
existuje riziko úteku po individuálnom 
posúdení, mali by sa v primeranom čase 
vykonávať pravidelné súdne preskúmania 
nevyhnutnosti a primeranosti zaistenia 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
v každom jednotlivom prípade. Maximálne 
obdobie zaistenia by malo mať dĺžku 
dvoch týždňov a najviac raz je možné ho 
predĺžiť na obdobie ďalších dvoch 
týždňov, pokiaľ je to nevyhnutné 
a primerané, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie je založené na 
právach a nie je svojvoľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller
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Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia 
v rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len 
v prípade, že je to potrebné a primerané, 
a na obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

(29) Malo by sa stanoviť maximálne 
obdobie zaistenia v dĺžke troch mesiacov, 
aby sa tak poskytol dostatočný čas na 
úspešné dokončenie konania o návrate, a to 
bez toho, aby boli dotknuté stanovené 
záruky, ktoré zabezpečujú, že zaistenie sa 
uplatní len v prípade, že je to potrebné 
a primerané, a na obdobie, kým prebiehajú 
prípravy na odsun. Toto obdobie sa nesmie 
predĺžiť, s výnimkou prípadov, keď je 
pravdepodobné, že bez ohľadu na 
primerané úsilie orgánov členského štátu 
bude operácia odsunu trvať dlhšie 
z dôvodu nedostatočnej spolupráce 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. V takom prípade sa smie predĺžiť 
najviac dvakrát a vždy najviac o tri 
mesiace, a to len po súdnom preskúmaní.

Or. en

Odôvodnenie

Ako vyplynulo z rôznych zdrojov vrátane posúdenia vplyvu EP, predlžovanie času zaistenia 
má len malý vplyv na účinnosť uskutočňovania návratov. Vzhľadom na závažné riziká 
v oblasti porušovania ľudských práv možno osoby zaistiť aj na dlhší čas, ale vždy len na 
základe súdneho preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
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stanoviť maximálne obdobie zaistenia v 
rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len v 
prípade, že je to potrebné a primerané, a 
na obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

stanoviť maximálne obdobie zaistenia v 
rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto zmena je nevyhnutná na zabezpečenie súladu s úpravou bodov článok 18 – odsek 5 a 
článok 22 – odsek 7 – pododsek 2.

Pozmeňujúci návrh 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia v 
rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len v 
prípade, že je to potrebné a primerané, a na 
obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia v 
rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť len raz, a to najviac 
na obdobie šiestich mesiacov, aby sa tak 
poskytol dostatočný čas na úspešné 
dokončenie konania o návrate, a to bez 
toho, aby boli dotknuté stanovené záruky, 
ktoré zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní 
len v prípade, že je to potrebné a 
primerané, a na obdobie, kým prebiehajú 
prípravy na odsun.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 268
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by 
sa stanoviť maximálne obdobie zaistenia 
v rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len 
v prípade, že je to potrebné a primerané, 
a na obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

(29) Maximálne obdobie zaistenia by 
malo mať dĺžku dvoch mesiacov, ktoré 
možno predĺžiť nie viac ako dva krát, čo 
znamená maximálne na obdobie šiestich 
mesiacov, aby sa tak poskytol dostatočný 
čas na úspešné dokončenie konania 
o návrate, a to bez toho, aby boli dotknuté 
stanovené záruky, ktoré zabezpečujú, že 
zaistenie sa uplatní len v prípade, že je to 
potrebné a primerané, a na obdobie, kým 
prebiehajú prípravy na odsun.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa mimovládnych a medzinárodných organizácií sa vôbec nepreukázalo, že by dlhšie 
obdobie zaistenia prispelo k zvyšovaniu miery účinných návratov. Tento pozmeňujúci návrh je 
spojený s článkom 18.

Pozmeňujúci návrh 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia 
v rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia 
v rozmedzí od troch do dvanástich 
mesiacov, ktoré možno predĺžiť, aby sa tak 
poskytol dostatočný čas na úspešné 
dokončenie konania o návrate, a to bez 
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dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len 
v prípade, že je to potrebné a primerané, 
a na obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

toho, aby boli dotknuté stanovené záruky, 
ktoré zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní 
len v prípade, že je to potrebné 
a primerané, a na obdobie, kým prebiehajú 
prípravy na odsun.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia v 
rozmedzí od troch do šiestich mesiacov, 
ktoré možno predĺžiť, aby sa tak poskytol 
dostatočný čas na úspešné dokončenie 
konania o návrate, a to bez toho, aby boli 
dotknuté stanovené záruky, ktoré 
zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní len v 
prípade, že je to potrebné a primerané, a na 
obdobie, kým prebiehajú prípravy na 
odsun.

(29) Vzhľadom na to, že maximálne 
obdobie zaistenia nie je v niektorých 
členských štátoch dostatočné na to, aby sa 
zabezpečilo vykonanie návratu, malo by sa 
stanoviť maximálne obdobie zaistenia v 
rozmedzí od troch do dvanástich 
mesiacov, ktoré možno predĺžiť, aby sa tak 
poskytol dostatočný čas na úspešné 
dokončenie konania o návrate, a to bez 
toho, aby boli dotknuté stanovené záruky, 
ktoré zabezpečujú, že zaistenie sa uplatní 
len v prípade, že je to potrebné a 
primerané, a na obdobie, kým prebiehajú 
prípravy na odsun.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Ak sa v správnom konaní vydalo 
rozhodnutie o zaistení štátneho 
príslušníka tretej krajiny, súd zodpovedný 
za posúdenie zákonnosti tohto 
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rozhodnutia môže zohľadniť všetky 
relevantné skutočnosti, dôkazy a 
pripomienky, ktoré môžu strany predložiť 
súdu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Táto smernica by nemala 
členským štátom brániť v tom, aby 
v súvislosti s porušovaním pravidiel 
v oblasti migrácie stanovili účinné, 
primerané a odrádzajúce sankcie, ako aj 
trestnoprávne sankcie vrátane trestu 
odňatia slobody, a to za predpokladu, že 
takéto sankcie sú zlučiteľné s cieľmi tejto 
smernice, neohrozujú uplatňovanie tejto 
smernice a plne rešpektujú základné 
práva.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je mimo rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 273
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Táto smernica by nemala 
členským štátom brániť v tom, aby 
v súvislosti s porušovaním pravidiel 
v oblasti migrácie stanovili účinné, 

vypúšťa sa
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primerané a odrádzajúce sankcie, ako aj 
trestnoprávne sankcie vrátane trestu 
odňatia slobody, a to za predpokladu, že 
takéto sankcie sú zlučiteľné s cieľmi tejto 
smernice, neohrozujú uplatňovanie tejto 
smernice a plne rešpektujú základné 
práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Táto smernica by nemala 
členským štátom brániť v tom, aby v 
súvislosti s porušovaním pravidiel v 
oblasti migrácie stanovili účinné, 
primerané a odrádzajúce sankcie, ako aj 
trestnoprávne sankcie vrátane trestu 
odňatia slobody, a to za predpokladu, že 
takéto sankcie sú zlučiteľné s cieľmi tejto 
smernice, neohrozujú uplatňovanie tejto 
smernice a plne rešpektujú základné 
práva.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Táto smernica by nemala členským 
štátom brániť v tom, aby v súvislosti 
s porušovaním pravidiel v oblasti migrácie 
stanovili účinné, primerané a odrádzajúce 
sankcie, ako aj trestnoprávne sankcie 

(30) Táto smernica podporuje členské 
štáty v tom, aby v súvislosti s porušovaním 
pravidiel v oblasti migrácie stanovili 
účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, 
ako aj trestnoprávne sankcie vrátane trestu 



PE658.738v01-00 100/358 AM\1214327SK.docx

SK

vrátane trestu odňatia slobody, a to za 
predpokladu, že takéto sankcie sú 
zlučiteľné s cieľmi tejto smernice, 
neohrozujú uplatňovanie tejto smernice 
a plne rešpektujú základné práva.

odňatia slobody, najmä so zreteľom na 
odsúdených teroristov, páchateľov 
organizovanej trestnej činnosti 
a páchateľov závažných zločinov, ako je 
napríklad znásilnenie, a to za 
predpokladu, že takéto sankcie sú 
zlučiteľné s cieľmi tejto smernice, 
neohrozujú uplatňovanie tejto smernice 
a plne rešpektujú základné práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Táto smernica by nemala 
členským štátom brániť v tom, aby v 
súvislosti s porušovaním pravidiel v oblasti 
migrácie stanovili účinné, primerané a 
odrádzajúce sankcie, ako aj trestnoprávne 
sankcie vrátane trestu odňatia slobody, a to 
za predpokladu, že takéto sankcie sú 
zlučiteľné s cieľmi tejto smernice, 
neohrozujú uplatňovanie tejto smernice a 
plne rešpektujú základné práva.

(30) Účelom tejto smernice nie je 
členským štátom brániť v tom, aby v 
súvislosti s porušovaním pravidiel v oblasti 
migrácie stanovili účinné, primerané a 
odrádzajúce sankcie, ako aj trestnoprávne 
sankcie vrátane pokút a trestu odňatia 
slobody, a to za predpokladu, že takéto 
sankcie sú zlučiteľné s cieľmi tejto 
smernice, neohrozujú uplatňovanie tejto 
smernice a plne rešpektujú základné práva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 277
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) So zaistenými štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín by sa malo 
zaobchádzať humánnym a dôstojným 
spôsobom pri rešpektovaní ich základných 

(31) So štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín by sa malo zaobchádzať humánnym 
a dôstojným spôsobom pri rešpektovaní ich 
základných práv a v súlade 
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práv a v súlade s medzinárodným 
a vnútroštátnym právom. Bez toho, aby 
bolo dotknuté počiatočné zadržanie zo 
strany orgánov presadzovania práva, ktoré 
je upravené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, by sa zaistenie malo spravidla 
vykonávať v špecializovaných 
zariadeniach určených na zaistenie.

s medzinárodným a vnútroštátnym právom. 
Bez toho, aby bolo dotknuté počiatočné 
zadržanie zo strany orgánov presadzovania 
práva, ktoré je upravené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, by štátni príslušníci 
tretích krajín, ktorých pobyt je 
neregulárny, mali byť spravidla 
v otvorenom prijímacom zariadení, kým 
členské štáty skúmajú možnosť legalizácie 
ich situácie na základe existujúcich väzieb 
k členskému štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 278
Maria Grapini

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) So zaistenými štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín by sa malo 
zaobchádzať humánnym a dôstojným 
spôsobom pri rešpektovaní ich základných 
práv a v súlade s medzinárodným 
a vnútroštátnym právom. Bez toho, aby 
bolo dotknuté počiatočné zadržanie zo 
strany orgánov presadzovania práva, ktoré 
je upravené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, by sa zaistenie malo spravidla 
vykonávať v špecializovaných 
zariadeniach určených na zaistenie.

(31) So zaistenými štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín by sa malo vo 
všetkých členských štátoch EÚ 
zaobchádzať rovnako humánnym 
a dôstojným spôsobom pri rešpektovaní ich 
základných práv a v súlade 
s medzinárodným a vnútroštátnym právom. 
Bez toho, aby bolo dotknuté počiatočné 
zadržanie zo strany orgánov presadzovania 
práva, ktoré je upravené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, by sa zaistenie malo 
spravidla vykonávať v špecializovaných 
zariadeniach určených na zaistenie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 279
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh smernice
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Práva detí sa uplatňujú na prípady 
týkajúce sa detí bez sprievodu, detí 
odlúčených od rodičov a detí v rodinách. 
V prípade rodín by mal členský štát 
rešpektovať a chrániť práva každého 
dieťaťa v rodine a jeho právo na 
súkromný a rodinný život a mal by takisto 
v plnej miere zohľadniť bezpečnosť 
dieťaťa v rámci rodiny. Mala by sa 
poskytnúť primeraná starostlivosť 
a ubytovanie, ktoré umožňuje deťom 
a rodinám žiť spolu v spoločenstve. Deti 
by nemali byť odlúčené od rodičov. 
V súlade so zásadami celistvosti rodiny 
a záujmu dieťaťa by rodiny mali zostať 
spolu okrem prípadu, keď je ohrozená 
bezpečnosť dieťaťa. Nikdy by nemalo 
dôjsť k nútenému návratu detí. Deťom 
a rodinám by sa mala poskytnúť 
dokumentácia, v ktorej sa uvádza, že sú 
podrobené prebiehajúcemu konaniu 
a nevzťahuje sa na nich zaistenie. Deťom 
a rodičom by sa mal zabezpečiť prístup 
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti 
a ďalším službám.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40. Tento pozmeňujúci návrh je takisto pevne 
spojený so zmenami navrhovanými v článku 12 o návrate a odsune maloletých osôb 
a v článku 20 o zaistení maloletých osôb a ich rodín.

Pozmeňujúci návrh 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 31 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Vzhľadom na to, že štátni 
príslušníci tretích krajín zaistení na účely 
odsunu nie sú zaistení ako podozriví z 
trestnej činnosti alebo odsúdení za trestnú 
činnosť, nemali by byť umiestnení vo 
väzení spoločne s riadnymi väzňami. Je 
takisto možné zabezpečiť toto oddelenie 
umiestnením týchto štátnych príslušníkov 
tretích krajín v častiach ústavov na výkon 
trestu určených na tento účel a 
používaných iba na tento účel.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyplýva z odôvodnenia 4 a umožňuje zdôrazniť osobitný charakter 
štátnych príslušníkov tretích krajín v nelegálnej situácii. Je takisto úzko spojený s článkom 19 
ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 281
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Povinnosť členských štátov 
rešpektovať a chrániť práva detí a rodín 
môže zahŕňať aj možnosť zlúčenia detí 
s ich rodičmi alebo naopak v tretích 
krajinách mimo Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 31 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(31b) Mal by sa určiť nezávislý 
a kvalifikovaný opatrovník s potrebnými 
odbornými znalosťami a odbornou 
prípravou s cieľom zabezpečiť, aby sa 
v plnej miere zohľadnili najlepšie záujmy 
dieťaťa a aby pomáhal maloletým deťom 
bez sprievodu a deťom odlúčeným od 
rodičov. S cieľom nájsť trvalé riešenie pre 
dieťa v jeho záujme by mal byť 
opatrovník zapojený do konania.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40. Tento pozmeňujúci návrh je takisto pevne 
spojený so zmenami navrhovanými v článku 12 o návrate a odsune maloletých osôb 
a v článku 20 o zaistení maloletých osôb a ich rodín.

Pozmeňujúci návrh 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov neuplatňovať 
túto smernicu v prípadoch uvedených v 
článku 2 ods. 2 písm. a), keď sa uplatňuje 
konanie na hraniciach v súlade s 
nariadením (EÚ) .../...  [nariadenie o 
konaní o azyle], by na účely návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorých 
žiadosť o medzinárodnú ochranu bola v 
rámci uvedeného konania o azyle na 
hraniciach zamietnutá, malo nasledovať 
osobitné konanie na hraniciach, aby sa 
tak zabezpečila priama komplementarita 
medzi konaním o azyle na hraniciach a 
konaním o návrate na hraniciach a 
zabránilo sa vzniku časových odstupov 
medzi konaniami. V týchto prípadoch je 
potrebné stanoviť osobitné pravidlá, ktoré 

vypúšťa sa
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zabezpečia súdržnosť a synergiu medzi 
týmito dvoma konaniami a zachovajú 
integritu a účinnosť celého procesu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 284
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov neuplatňovať 
túto smernicu v prípadoch uvedených 
v článku 2 ods. 2 písm. a), keď sa 
uplatňuje konanie na hraniciach v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle], by na účely návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorých 
žiadosť o medzinárodnú ochranu bola 
v rámci uvedeného konania o azyle na 
hraniciach zamietnutá, malo nasledovať 
osobitné konanie na hraniciach, aby sa 
tak zabezpečila priama komplementarita 
medzi konaním o azyle na hraniciach 
a konaním o návrate na hraniciach 
a zabránilo sa vzniku časových odstupov 
medzi konaniami. V týchto prípadoch je 
potrebné stanoviť osobitné pravidlá, ktoré 
zabezpečia súdržnosť a synergiu medzi 
týmito dvoma konaniami a zachovajú 
integritu a účinnosť celého procesu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov neuplatňovať 
túto smernicu v prípadoch uvedených 
v článku 2 ods. 2 písm. a), keď sa 
uplatňuje konanie na hraniciach v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle], by na účely návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorých 
žiadosť o medzinárodnú ochranu bola 
v rámci uvedeného konania o azyle na 
hraniciach zamietnutá, malo nasledovať 
osobitné konanie na hraniciach, aby sa 
tak zabezpečila priama komplementarita 
medzi konaním o azyle na hraniciach 
a konaním o návrate na hraniciach 
a zabránilo sa vzniku časových odstupov 
medzi konaniami. V týchto prípadoch je 
potrebné stanoviť osobitné pravidlá, ktoré 
zabezpečia súdržnosť a synergiu medzi 
týmito dvoma konaniami a zachovajú 
integritu a účinnosť celého procesu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným vypustením článku 22 nemôže byť konanie na hraniciach podľa 
návrhu Komisie v tomto prepracovanom znení riadne právne upravené bez zohľadnenia 
nariadenia o konaniach o azyle. Okrem toho, navrhované konanie na hraniciach predpokladá 
obmedzenie práv a môže ohroziť súčasné záruky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov neuplatňovať 
túto smernicu v prípadoch uvedených 
v článku 2 ods. 2 písm. a), keď sa 

vypúšťa sa
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uplatňuje konanie na hraniciach v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle], by na účely návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorých 
žiadosť o medzinárodnú ochranu bola 
v rámci uvedeného konania o azyle na 
hraniciach zamietnutá, malo nasledovať 
osobitné konanie na hraniciach, aby sa 
tak zabezpečila priama komplementarita 
medzi konaním o azyle na hraniciach 
a konaním o návrate na hraniciach 
a zabránilo sa vzniku časových odstupov 
medzi konaniami. V týchto prípadoch je 
potrebné stanoviť osobitné pravidlá, ktoré 
zabezpečia súdržnosť a synergiu medzi 
týmito dvoma konaniami a zachovajú 
integritu a účinnosť celého procesu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť konzistentnosť. Jasnosť a súdržnosť sú najlepším nástrojom na 
predchádzanie porušovaniu ľudských práv. Paralelný režim článku 2 ods. 2 písm. a) smeruje 
proti tomu. Tento pozmeňujúci návrh sa okrem toho týka článku 22 a bez rozhodnutia o tejto 
otázke v nariadení o konaní o azyle, ktorým sa kodifikujú všetky ustanovenia o postupe na 
hraniciach a najmä o zárukách, je takmer nemožné zmeniť článok 22 bez rizika porušenia 
základných práv.

Pozmeňujúci návrh 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov neuplatňovať 
túto smernicu v prípadoch uvedených v 
článku 2 ods. 2 písm. a), ak sa uplatňuje 
konanie na hraniciach v súlade s 
nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o konaní 
o azyle], by na účely návratu neoprávnene 
sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorých žiadosť o 

(32) Bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť členských štátov neuplatňovať 
túto smernicu v prípadoch uvedených v 
článku 2 ods. 2 písm. a), ak sa uplatňuje 
konanie na hraniciach v súlade s 
nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o konaní 
o azyle], by na účely návratu neoprávnene 
sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorých žiadosť o 
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medzinárodnú ochranu bola v rámci 
uvedeného konania o azyle na hraniciach 
zamietnutá, malo nasledovať osobitné 
konanie na hraniciach, aby sa tak 
zabezpečila priama komplementarita medzi 
konaním o azyle na hraniciach a konaním o 
návrate na hraniciach a zabránilo sa vzniku 
časových odstupov medzi konaniami. 
V týchto prípadoch je potrebné stanoviť 
osobitné pravidlá, ktoré zabezpečia 
súdržnosť a synergiu medzi týmito dvoma 
konaniami a zachovajú integritu a účinnosť 
celého procesu.

medzinárodnú ochranu bola v rámci 
uvedeného konania o azyle na hraniciach 
zamietnutá, malo nasledovať osobitné 
konanie na hraniciach, aby sa tak 
zabezpečila priama komplementarita medzi 
konaním o azyle na hraniciach a konaním o 
návrate na hraniciach a zabránilo sa vzniku 
časových odstupov medzi konaniami. 
V týchto prípadoch je potrebné stanoviť 
osobitné pravidlá, ktoré zabezpečia 
súdržnosť a synergiu medzi týmito dvoma 
konaniami a zachovajú integritu a účinnosť 
celého procesu. Pri vykonávaní 
potrebných činností v rámci konania na 
hraniciach by členské štáty mali mať 
možnosť využívať primerané 
financovanie zo strany Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú s 
príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. V 
takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 289
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. 
V takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. 
V takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 

vypúšťa sa
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úteku.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným vypustením článku 22 nemôže byť konanie na hraniciach podľa 
návrhu Komisie v tomto prepracovanom znení riadne právne upravené bez zohľadnenia 
nariadenia o konaniach o azyle. Okrem toho, navrhované konanie na hraniciach predpokladá 
obmedzenie práv a môže ohroziť súčasné záruky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. 
V takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

(33) Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa mala udeliť štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. 
V takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného (33) Lehota na dobrovoľný odchod sa 
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návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. 
V takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

však môže za výnimočných okolností 
udeliť štátnym príslušníkom tretích krajín, 
ktorí sú držiteľmi platného cestovného 
dokladu a ktorí spolupracujú s príslušnými 
orgánmi členských štátov vo všetkých 
fázach konania o návrate. V takýchto 
prípadoch by mali štátni príslušníci tretích 
krajín až do svojho odchodu odovzdať svoj 
cestovný doklad príslušnému orgánu, aby 
sa zabránilo ich úteku.

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na úplné zlyhanie súčasných politík dobrovoľného návratu by mal byť prvou 
možnosťou nútený návrat.

Pozmeňujúci návrh 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú s 
príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. V 
takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
tento postup nemal viesť k udeleniu 
lehoty na dobrovoľný odchod. Lehota na 
dobrovoľný odchod sa však môže udeliť 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí 
sú držiteľmi platného cestovného dokladu 
a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. V takýchto prípadoch 
by mali štátni príslušníci tretích krajín až 
do svojho odchodu odovzdať svoj cestovný 
doklad príslušnému orgánu, aby sa 
zabránilo ich úteku.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod by 
sa však mala udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí spolupracujú 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate. 
V takýchto prípadoch by mali štátni 
príslušníci tretích krajín až do svojho 
odchodu odovzdať svoj cestovný doklad 
príslušnému orgánu, aby sa zabránilo ich 
úteku.

(33) V záujme zabezpečenia skutočného 
návratu v rámci konania na hraniciach by 
sa nemala udeliť lehota na dobrovoľný 
odchod. Lehota na dobrovoľný odchod sa 
však môže udeliť štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí v plnej miere 
spolupracujú s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. V takýchto prípadoch 
by mali štátni príslušníci tretích krajín až 
do svojho odchodu odovzdať svoj cestovný 
doklad príslušnému orgánu, aby sa 
zabránilo ich úteku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané po prijatí 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
v konaní na hraniciach a nadobudlo 
právoplatnosť, mala udeliť maximálna 
lehota.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 296
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané po prijatí 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní na hraniciach 
a nadobudlo právoplatnosť, mala udeliť 
maximálna lehota.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným vypustením článku 22 nemôže byť konanie na hraniciach podľa 
návrhu Komisie v tomto prepracovanom znení riadne právne upravené bez zohľadnenia 
nariadenia o konaniach o azyle. Okrem toho, navrhované konanie na hraniciach predpokladá 
obmedzenie práv a môže ohroziť súčasné záruky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 297
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané po prijatí 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní na hraniciach 
a nadobudlo právoplatnosť, mala udeliť 
maximálna lehota.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané po prijatí 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní na hraniciach 
a nadobudlo právoplatnosť, mala udeliť 
maximálna lehota.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s vypustením článku 22.

Pozmeňujúci návrh 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané po prijatí 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté v 
konaní na hraniciach a nadobudlo 
právoplatnosť, mala udeliť maximálna 
lehota.

(34) V záujme rýchleho a efektívneho 
vybavovania prípadov by sa na odvolanie 
proti rozhodnutiu o návrate podané po 
prijatí rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté v 
konaní na hraniciach a nadobudlo 
právoplatnosť, mala udeliť maximálna 
lehota.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 300
Tom Vandendriessche
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Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané po prijatí 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
v konaní na hraniciach a nadobudlo 
právoplatnosť, mala udeliť maximálna 
lehota.

(34) V záujme rýchleho vybavovania 
prípadov by sa na odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate podané najneskôr 
spolu s prijatím rozhodnutia o zamietnutí 
žiadosti o medzinárodnú ochranu, ktoré 
bolo prijaté v konaní na hraniciach, mala 
udeliť maximálna lehota.

Or. nl

Odôvodnenie

Proti jedinému správnemu aktu, ktorý zahŕňa rozhodnutie o návrate a rozhodnutie 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu, by sa malo naďalej podávať len jedno 
odvolanie. Zmienka o nadobudnutí právoplatnosti je nadbytočná a v rámci konania vyvoláva 
zmätok.

Pozmeňujúci návrh 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, že sa situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny výrazne zmenila, odkedy bolo v 
konaní o azyle na hraniciach prijaté 
rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti o 
medzinárodnú ochranu alebo že proti 
rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
v konaní o azyle na hraniciach, nebol 
účinne uplatnený žiadny súdny opravný 
prostriedok.

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 302
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, že sa situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny výrazne zmenila, odkedy bolo 
v konaní o azyle na hraniciach prijaté 
rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu alebo že proti 
rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní o azyle na hraniciach, 
nebol účinne uplatnený žiadny súdny 
opravný prostriedok.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Ako už bolo uvedené, rozhodnutie o návrate a rozhodnutie o zamietnutí žiadosti musia byť 
súčasťou jedného a toho istého správneho aktu. Z toho vyplýva, že hlavné úvahy tohto 
odôvodnenia sú nadbytočné. Zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia už bola v tomto texte 
dostatočne overená.

Pozmeňujúci návrh 303
Nadine Morano

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 

vypúšťa sa
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hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, že sa situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny výrazne zmenila, odkedy bolo v 
konaní o azyle na hraniciach prijaté 
rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti o 
medzinárodnú ochranu alebo že proti 
rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
v konaní o azyle na hraniciach, nebol 
účinne uplatnený žiadny súdny opravný 
prostriedok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, že sa situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny výrazne zmenila, odkedy bolo 
v konaní o azyle na hraniciach prijaté 
rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu alebo že proti 
rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní o azyle na hraniciach, 
nebol účinne uplatnený žiadny súdny 
opravný prostriedok.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s vypustením článku 22.
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Pozmeňujúci návrh 305
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, že sa situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny výrazne zmenila, odkedy bolo 
v konaní o azyle na hraniciach prijaté 
rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu alebo že proti 
rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní o azyle na hraniciach, 
nebol účinne uplatnený žiadny súdny 
opravný prostriedok.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu 
o návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, že sa situácia 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny výrazne zmenila, odkedy bolo 
v konaní o azyle na hraniciach prijaté 

vypúšťa sa
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rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu alebo že proti 
rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo 
prijaté v konaní o azyle na hraniciach, 
nebol účinne uplatnený žiadny súdny 
opravný prostriedok.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným vypustením článku 22 nemôže byť konanie na hraniciach podľa 
návrhu Komisie v tomto prepracovanom znení riadne právne upravené bez zohľadnenia 
nariadenia o konaniach o azyle. Okrem toho, navrhované konanie na hraniciach predpokladá 
obmedzenie práv a môže ohroziť súčasné záruky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by malo mať automatický 
pozastavujúci účinok v prípade, že existuje 
riziko porušenia zásady zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia, že sa situácia dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny výrazne 
zmenila, odkedy bolo v konaní o azyle na 
hraniciach prijaté rozhodnutie o 
zamietnutí jeho žiadosti o medzinárodnú 
ochranu alebo že proti rozhodnutiu o 
zamietnutí jeho žiadosti o medzinárodnú 
ochranu, ktoré bolo prijaté v konaní o 
azyle na hraniciach, nebol účinne 
uplatnený žiadny súdny opravný 
prostriedok.

(35) Odvolanie proti rozhodnutiu o 
návrate, ktoré bolo prijaté v konaní na 
hraniciach, by nemalo mať automatický 
pozastavujúci účinok.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Je potrebné a primerané 
zabezpečiť, aby štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý bol zaistený už počas 
posudzovania svojej žiadosti o 
medzinárodnú ochranu v rámci konania o 
azyle na hraniciach, mohol byť po 
zamietnutí svojej žiadosti držaný v zaistení 
na účely prípravy návratu a/alebo 
vykonania procesu odsunu. S cieľom 
zabrániť tomu, aby bol štátny príslušník 
tretej krajiny automaticky prepustený zo 
zaistenia a aby mu bol umožnený vstup na 
územie členského štátu napriek tomu, že 
mu bolo odopreté právo na pobyt, je 
potrebné určité časové obdobie, aby bolo 
možné pokúsiť sa vykonať rozhodnutie o 
návrate vydané na hraniciach. Dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny môže byť v 
rámci konania na hraniciach zaistený na 
obdobie maximálne štyroch mesiacov a 
pokiaľ s náležitou starostlivosťou 
prebiehajú prípravy na odsun. Uvedeným 
obdobím zaistenia by nemali byť dotknuté 
iné obdobia zaistenia stanovené touto 
smernicou. Ak do konca uvedeného 
obdobia nebolo možné návrat vykonať, 
ďalšie zaistenie štátneho príslušníka tretej 
krajiny môže byť nariadené podľa iného 
ustanovenia tejto smernice, a to na 
obdobie v ňom uvedené.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 36
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Je potrebné a primerané 
zabezpečiť, aby štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý bol zaistený už počas 
posudzovania svojej žiadosti 
o medzinárodnú ochranu v rámci konania 
o azyle na hraniciach, mohol byť po 
zamietnutí svojej žiadosti držaný v zaistení 
na účely prípravy návratu a/alebo 
vykonania procesu odsunu. S cieľom 
zabrániť tomu, aby bol štátny príslušník 
tretej krajiny automaticky prepustený zo 
zaistenia a aby mu bol umožnený vstup na 
územie členského štátu napriek tomu, že 
mu bolo odopreté právo na pobyt, je 
potrebné určité časové obdobie, aby bolo 
možné pokúsiť sa vykonať rozhodnutie 
o návrate vydané na hraniciach. Dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny môže byť 
v rámci konania na hraniciach zaistený 
na obdobie maximálne štyroch mesiacov 
a pokiaľ s náležitou starostlivosťou 
prebiehajú prípravy na odsun. Uvedeným 
obdobím zaistenia by nemali byť dotknuté 
iné obdobia zaistenia stanovené touto 
smernicou. Ak do konca uvedeného 
obdobia nebolo možné návrat vykonať, 
ďalšie zaistenie štátneho príslušníka tretej 
krajiny môže byť nariadené podľa iného 
ustanovenia tejto smernice, a to na 
obdobie v ňom uvedené.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s vypustením článku 22.

Pozmeňujúci návrh 310
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(36) Je potrebné a primerané 
zabezpečiť, aby štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý bol zaistený už počas 
posudzovania svojej žiadosti 
o medzinárodnú ochranu v rámci konania 
o azyle na hraniciach, mohol byť po 
zamietnutí svojej žiadosti držaný v zaistení 
na účely prípravy návratu a/alebo 
vykonania procesu odsunu. S cieľom 
zabrániť tomu, aby bol štátny príslušník 
tretej krajiny automaticky prepustený zo 
zaistenia a aby mu bol umožnený vstup na 
územie členského štátu napriek tomu, že 
mu bolo odopreté právo na pobyt, je 
potrebné určité časové obdobie, aby bolo 
možné pokúsiť sa vykonať rozhodnutie 
o návrate vydané na hraniciach. Dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny môže byť 
v rámci konania na hraniciach zaistený 
na obdobie maximálne štyroch mesiacov 
a pokiaľ s náležitou starostlivosťou 
prebiehajú prípravy na odsun. Uvedeným 
obdobím zaistenia by nemali byť dotknuté 
iné obdobia zaistenia stanovené touto 
smernicou. Ak do konca uvedeného 
obdobia nebolo možné návrat vykonať, 
ďalšie zaistenie štátneho príslušníka tretej 
krajiny môže byť nariadené podľa iného 
ustanovenia tejto smernice, a to na 
obdobie v ňom uvedené.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Je potrebné a primerané 
zabezpečiť, aby štátny príslušník tretej 
krajiny, ktorý bol zaistený už počas 
posudzovania svojej žiadosti 
o medzinárodnú ochranu v rámci konania 

vypúšťa sa
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o azyle na hraniciach, mohol byť po 
zamietnutí svojej žiadosti držaný v zaistení 
na účely prípravy návratu a/alebo 
vykonania procesu odsunu. S cieľom 
zabrániť tomu, aby bol štátny príslušník 
tretej krajiny automaticky prepustený zo 
zaistenia a aby mu bol umožnený vstup na 
územie členského štátu napriek tomu, že 
mu bolo odopreté právo na pobyt, je 
potrebné určité časové obdobie, aby bolo 
možné pokúsiť sa vykonať rozhodnutie 
o návrate vydané na hraniciach. Dotknutý 
štátny príslušník tretej krajiny môže byť 
v rámci konania na hraniciach zaistený 
na obdobie maximálne štyroch mesiacov 
a pokiaľ s náležitou starostlivosťou 
prebiehajú prípravy na odsun. Uvedeným 
obdobím zaistenia by nemali byť dotknuté 
iné obdobia zaistenia stanovené touto 
smernicou. Ak do konca uvedeného 
obdobia nebolo možné návrat vykonať, 
ďalšie zaistenie štátneho príslušníka tretej 
krajiny môže byť nariadené podľa iného 
ustanovenia tejto smernice, a to na 
obdobie v ňom uvedené.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným vypustením článku 22 nemôže byť konanie na hraniciach podľa 
návrhu Komisie v tomto prepracovanom znení riadne právne upravené bez zohľadnenia 
nariadenia o konaniach o azyle. Okrem toho, navrhované konanie na hraniciach predpokladá 
obmedzenie práv a môže ohroziť súčasné záruky stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 312
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Členské štáty by mali mať rýchly 
prístup k informáciám o rozhodnutiach 
o návrate a zákazoch vstupu, ktoré vydali 
iné členské štáty. Tento prístup by sa mal 

vypúšťa sa
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uskutočniť v súlade s nariadením (EÚ) 
.../…14 [nariadenie o používaní 
Schengenského informačného systému na 
účely návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín] a nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1987/200615, 
a to okrem iného v záujme uľahčenia 
vzájomného uznávania týchto rozhodnutí 
príslušnými orgánmi na základe smernice 
Rady 2001/40/ES16 a rozhodnutia Rady 
2004/191/ES17.
_________________
14[Nariadenie o používaní Schengenského 
informačného systému na účely návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín] (Ú. v. EÚ L 
...).
15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 
2006 o zriadení, prevádzke a využívaní 
Schengenského informačného systému 
druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 
28.12.2006, s. 4).
16 Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 
2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí 
o vyhostení štátnych príslušníkov tretích 
krajín (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 34).
17 Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 
2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí 
o vyhostení štátnych príslušníkov tretích 
krajín (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 34) a 
rozhodnutie Rady 2004/191/ES z 23. 
februára 2004, ktorým sa ustanovujú 
kritériá a praktické opatrenia na náhradu 
finančného rozdielu vyplývajúceho 
z uplatňovania smernice 2001/40/ES 
o vzájomnom uznávaní rozhodnutí 
o vyhostení štátnych občanov tretích 
krajín (Ú. v. EÚ L 60, 27.2.2004, s. 55).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Vzájomné uznávanie rozhodnutí o 
návrate môže prispieť k zabezpečeniu 
účinnejšieho vykonávania návratov. 
Členské štáty by na tento účel mali 
využívať všetky dostupné prostriedky 
spolupráce a výmeny informácií. Komisia 
by mala posúdiť právne akty Únie 
o návratoch s cieľom dosiahnuť 
jednotnejšie a konzistentnejšie 
vykonávanie rozhodnutí o návrate a znížiť 
administratívne zaťaženie vnútroštátnych 
orgánov, najmä prostredníctvom 
vzájomného uznávania rozhodnutí o 
návrate, a mala by v tejto súvislosti zvážiť 
predloženie legislatívneho návrhu. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 314
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva 
k účinnosti procesu návratu. Každý 
z vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné 
z hľadiska monitorovania a sledovania 
jednotlivých prípadov. V záujme 
zabezpečenia ich účinného fungovania 
a výrazného zníženia administratívneho 
zaťaženia by tieto vnútroštátne systémy 
návratu mali byť prepojené so 
Schengenským informačným systémom 

vypúšťa sa
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s cieľom uľahčiť a urýchliť vkladanie 
informácií súvisiacich s návratom, ako aj 
s centrálnym systémom zriadeným 
Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o Európskej 
agentúre pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva k 
účinnosti procesu návratu. Každý z 
vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné z 
hľadiska monitorovania a sledovania 
jednotlivých prípadov. V záujme 
zabezpečenia ich účinného fungovania a 
výrazného zníženia administratívneho 
zaťaženia by tieto vnútroštátne systémy 
návratu mali byť prepojené so 
Schengenským informačným systémom s 
cieľom uľahčiť a urýchliť vkladanie 
informácií súvisiacich s návratom, ako aj s 
centrálnym systémom zriadeným 
Európskou agentúrou pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž v súlade s nariadením (EÚ) 
.../... [nariadenie o Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž].

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva k 
účinnosti procesu návratu. Každý z 
vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné z 
hľadiska monitorovania a sledovania 
jednotlivých prípadov. V záujme 
zabezpečenia ich účinného fungovania a 
výrazného zníženia administratívneho 
zaťaženia by tieto vnútroštátne systémy 
návratu mali byť prepojené so 
Schengenským informačným systémom, so 
systémom Eurodac a so všetkými 
databázami používanými na identifikáciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín s 
cieľom uľahčiť a urýchliť vkladanie 
informácií súvisiacich s návratom, ako aj s 
centrálnym systémom zriadeným 
Európskou agentúrou pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž v súlade s nariadením (EÚ) 
.../... [nariadenie o Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž].

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 316
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva 
k účinnosti procesu návratu. Každý 
z vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné 
z hľadiska monitorovania a sledovania 
jednotlivých prípadov. V záujme 
zabezpečenia ich účinného fungovania 
a výrazného zníženia administratívneho 
zaťaženia by tieto vnútroštátne systémy 
návratu mali byť prepojené so 
Schengenským informačným systémom 
s cieľom uľahčiť a urýchliť vkladanie 
informácií súvisiacich s návratom, ako aj 
s centrálnym systémom zriadeným 
Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o Európskej 
agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž].

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva 
k účinnosti procesu návratu. Každý 
z vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné 
z hľadiska monitorovania a sledovania 
jednotlivých prípadov. V záujme 
zabezpečenia ich účinného fungovania 
a výrazného zníženia administratívneho 
zaťaženia by tieto vnútroštátne systémy 
návratu mali byť prepojené so 
Schengenským informačným systémom 
s cieľom uľahčiť a urýchliť vkladanie 
informácií súvisiacich s návratom, ako aj 
s centrálnym systémom zriadeným 
Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o Európskej 
agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž], 
ako aj s ďalšími príslušnými centrálnymi 
informačnými systémami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva k 
účinnosti procesu návratu. Každý z 

(38) Zriaďovanie systémov riadenia 
návratu v členských štátoch prispieva k 
účinnosti procesu návratu. Každý z 
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vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné z 
hľadiska monitorovania a sledovania 
jednotlivých prípadov. V záujme 
zabezpečenia ich účinného fungovania a 
výrazného zníženia administratívneho 
zaťaženia by tieto vnútroštátne systémy 
návratu mali byť prepojené so 
Schengenským informačným systémom s 
cieľom uľahčiť a urýchliť vkladanie 
informácií súvisiacich s návratom, ako aj s 
centrálnym systémom zriadeným 
Európskou agentúrou pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž v súlade s nariadením (EÚ) 
.../... [nariadenie o Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž].

vnútroštátnych systémov by mal 
poskytovať včasné informácie o totožnosti 
a právnom postavení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktoré sú relevantné a 
komplexné z hľadiska monitorovania a 
sledovania jednotlivých prípadov. V 
záujme zabezpečenia ich účinného 
fungovania a výrazného zníženia 
administratívneho zaťaženia by tieto 
vnútroštátne systémy návratu mali byť 
prepojené so Schengenským informačným 
systémom s cieľom uľahčiť a urýchliť 
vkladanie informácií súvisiacich 
s návratom, ako aj s centrálnym systémom 
zriadeným Európskou agentúrou pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s 
nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o 
Európskej agentúre pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž].

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 318
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Keď sa na základe posúdenia 
najlepšieho záujmu dieťaťa stanoví, že 
návrat by bol v najlepšom záujme 
dieťaťa, členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa zaviedli konkrétne záruky pre deti 
odlúčené od rodičov alebo deti bez 
sprievodu, ktoré sa vracajú do tretej 
krajiny. Keď bola vypátraná rodina, 
členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
subjekty pôsobiace v oblasti ochrany 
dieťaťa prostredníctvom primeraného 
riadenia prípadov posúdili, či je zlúčenie 
rodiny v najlepšom záujme dieťaťa, či je 
rodina ochotná a schopná dieťa prijať 
a poskytnúť vhodnú okamžitú 
starostlivosť, a mali by zohľadniť názory 
dieťaťa aj rodiny na zlúčenie. Po 
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rodinných príslušníkoch by mali pátrať 
len kvalifikované subjekty, a to na základe 
posúdenia najlepšieho záujmu, aby sa 
zabezpečilo, že obnovenie kontaktu nie je 
v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. 
Keď je pátranie neúspešné alebo keď sa 
zistí, že zlúčenie rodiny nie je v najlepšom 
záujme dieťaťa, k návratu by nemalo 
dôjsť.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniam 28 a 40. Tento pozmeňujúci návrh je takisto pevne spojený so zmenami 
vykonanými v článkoch 12 a 20.

Pozmeňujúci návrh 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Právne predpisy EÚ o ochrane 
údajov platia na každé spracovanie 
osobných údajov v systémoch na riadenie 
návratu členských štátov vrátane 
oznámenia týchto údajov centrálnemu 
systému, ktorý prevádzkuje Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž. V systémoch riadenia návratu by sa 
mali rešpektovať zásady zákonnosti, 
spravodlivosti a transparentnosti; 
obmedzenia účelu; minimalizácie údajov; 
presnosti; minimalizácie uchovávania; 
integrity a dôvernosti; a zodpovednosti 
prevádzkovateľa údajov. Vnútroštátne 
systémy na riadenie návratu by nemali 
obsahovať žiadne informácie získané 
v priebehu osobných rozhovorov 
vykonaných na základe článku 15 
smernice 2013/32/EÚ (smernica o konaní 
o azyle).
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Or. en

Odôvodnenie

Systémy riadenia návratu by mali byť v súlade so súčasnými európskymi právnymi predpismi 
týkajúcimi sa ochrany údajov. Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 14.

Pozmeňujúci návrh 320
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Vykonávanie tejto smernice by 
mala sprevádzať spolupráca na všetkých 
úrovniach medzi inštitúciami, ktoré sa 
zúčastňujú na procese návratu, a výmena 
a presadzovanie najlepších postupov, 
okrem iného na základe zohľadňovania 
a pravidelnej aktualizácie príručky 
o návrate s cieľom reagovať na právny 
a politický vývoj, pričom by mala 
poskytovať európsku pridanú hodnotu.

(39) Vykonávanie tejto smernice by 
mala sprevádzať spolupráca medzi 
zvrchovanými členskými štátmi, 
spolupráca na všetkých úrovniach medzi 
inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na procese 
návratu, a výmena a presadzovanie 
najlepších postupov, okrem iného na 
základe zohľadňovania a pravidelnej 
aktualizácie príručky o návrate s cieľom 
reagovať na právny a politický vývoj.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 321
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúru pre 

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice v súlade so 
základnými právami poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu]. Táto podpora by sa mala 
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pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa 
mala použiť najmä na zriaďovanie 
systémov riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu – a v relevantných 
prípadoch reintegrácie – neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín.

použiť najmä na zriaďovanie primeraných 
programov riadenia prípadov, ochranu 
osôb v zraniteľnej situácii vrátane 
opatrení s cieľom zabezpečiť účinnú 
ochranu migrujúcich detí, ako aj 
tehotných žien a obetí obchodovania 
s ľuďmi, poskytovanie informácií, právnu 
pomoc a tlmočenie, vytváranie 
a vykonávanie účinných neväzobných 
alternatív k zaisteniu založených na 
angažovanosti, nezávislý systém 
monitorovania návratu a programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu – a reintegrácie – 
neregulárne sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúru pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa mala 
použiť najmä na zriaďovanie systémov 
riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa mala 
použiť najmä na zriaďovanie systémov 
riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
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podpory návratu – a v relevantných 
prípadoch reintegrácie – neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín.

podpory návratu, reintegrácie 
a monitorovanie neregulárne sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín po návrate.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúru pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 
Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa mala 
použiť najmä na zriaďovanie systémov 
riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu – a v relevantných 
prípadoch reintegrácie – neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín.

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúru pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 
Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa mala 
použiť najmä na zriaďovanie systémov 
riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory udržateľného návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 40
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúru pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa mala 
použiť najmä na zriaďovanie systémov 
riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu – a v relevantných 
prípadoch reintegrácie – neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín.

(40) V záujme dosiahnutia účinného 
vykonávania tejto smernice poskytuje Únia 
finančnú a operačnú podporu. Členské 
štáty by mali čo najlepšie využívať 
finančné nástroje, programy a projekty 
Únie, ktoré sú k dispozícii v oblasti 
návratu, najmä podľa nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond pre 
azyl a migráciu], ako aj operačnú pomoc, 
ktorú poskytuje Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o Európskej agentúre pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž]. Táto podpora by sa mala 
použiť najmä na zriaďovanie systémov 
riadenia návratu a programov na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu a reintegrácie 
neregulárne sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 325
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
stanovenie spoločných pravidiel týkajúcich 
sa návratu, odsunu, používania 
donucovacích opatrení, zaistenia a zákazu 

(41) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
stanovenie na právach založených 
pravidiel týkajúcich sa návratu a odsunu, 
nie je možné uspokojivo dosiahnuť na 
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vstupu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť 
na úrovni členských štátov, ale z dôvodu 
jej rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje táto smernica rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

úrovni všetkých členských štátov, ale 
z dôvodu jej rozsahu a dôsledkov ho 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku neprekračuje táto smernica rámec 
nevyhnutný a primeraný na dosiahnutie 
tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 
4.

Pozmeňujúci návrh 326
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Členské štáty by mali vykonávať 
túto smernicu bez diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka, náboženstva alebo viery, 
politických alebo iných názorov, 
príslušnosti k národnostnej menšine, 
majetku, rodu, zdravotného stavu, veku 
alebo sexuálnej orientácie.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Ide najmä o to, že pri posudzovaní žiadosti o azyl by mal dotknutý členský štát zohľadniť 
všetky osobitné faktory špecifické pre danú osobu, ktoré môžu byť v krajine pôvodu dôvodom 
na prenasledovanie. Preto nie je možné požadovať, aby členské štáty nezohľadňovali osobné 
charakteristiky. Zákaz diskriminácie vyplýva z medzinárodných dohovorov o ľudských 
právach a nemal by sa tu opakovať.



AM\1214327SK.docx 135/358 PE658.738v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 327
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V súlade s Dohovorom OSN 
o právach dieťaťa z roku 1989 by pri 
vykonávaní tejto smernice mal byť pre 
členské štáty prvoradým hľadiskom 
„najlepší záujem dieťaťa“. V súlade 
s Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd by 
malo byť prvoradým hľadiskom pri 
vykonávaní tejto smernice rešpektovanie 
rodinného života.

(43) V súlade s Dohovorom OSN 
o právach dieťaťa z roku 1989 by pri 
vykonávaní tejto smernice mal byť pre 
členské štáty prvoradým hľadiskom 
„najlepší záujem dieťaťa“. V súlade 
s Európskym dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd by 
malo byť prvoradým hľadiskom pri 
vykonávaní tejto smernice rešpektovanie 
rodinného života. Tieto práva by sa však 
nemali zneužívať na obchádzanie alebo 
oslabenie azylového systému.

Or. nl

Odôvodnenie

Rodiny v súčasnosti využívajú maloleté osoby na domáhanie sa druhej žiadosti o azyl pre 
rodinu na základe práva na rodinný život. Tento systém vystavuje maloleté osoby všetkým 
nebezpečenstvám spojeným s cestou. Prísne uplatňovanie práva na azyl je preto aj v záujme 
detí, aby neboli vystavené riziku v záujme svojich rodičov. Tento pozmeňujúci návrh súvisí 
s odôvodnením 3 o potrebe zabezpečiť účinný návrat a s odôvodnením 4 o zvrchovanosti 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 328
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté záväzky 
vyplývajúce zo Ženevského dohovoru 
o právnom postavení utečencov z 28. júla 
1951, ktorý bol zmenený Newyorským 
protokolom z 31. januára 1967.

(44) Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté záväzky 
vyplývajúce zo Ženevského dohovoru 
o právnom postavení utečencov z 28. júla 
1951, ktorý bol zmenený Newyorským 
protokolom z 31. januára 1967, 
z Dohovoru Organizácie Spojených 
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národov o právnom postavení osôb bez 
štátnej príslušnosti z roku 1954, 
z Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa z roku 1989 
a z Dohovoru proti mučeniu a inému 
krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Návrh smernice
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté záväzky 
vyplývajúce zo Ženevského dohovoru o 
právnom postavení utečencov z 28. júla 
1951, ktorý bol zmenený a doplnený 
Newyorským protokolom z 31. januára 
1967.

(44) Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté záväzky 
vyplývajúce zo Ženevského dohovoru o 
právnom postavení utečencov z 28. júla 
1951.

Or. fr

Odôvodnenie

Newyorský protokol z 31. januára 1967, a najmä jeho článok 1 ods. 2, rozširuje definíciu 
postavenia utečenca na množstvo ľudí, ktoré sa stalo úplne neprimeraným. Je nevyhnutné 
prepracovať azylovú a návratovú politiku Európskej únie s cieľom prispôsobiť ju súčasným a 
budúcim výzvam.

Pozmeňujúci návrh 330
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie.

(45) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznávané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie 
a Európskym dohovorom o ľudských 
právach.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 331
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať 
podmienky vstupu alebo pobytu 
v členskom štáte, v súlade s touto 
smernicou je základným prvkom 
komplexného úsilia o riešenie otázky 
neregulárnej migrácie a zároveň 
závažným dôvodom značného verejného 
záujmu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Odôvodnenie 46
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, v 
súlade s touto smernicou je základným 
prvkom komplexného úsilia o riešenie 
otázky neregulárnej migrácie a zároveň 
závažným dôvodom značného verejného 
záujmu.

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, v 
súlade s touto smernicou je základným 
prvkom komplexného úsilia o riešenie 
otázky neregulárnej migrácie a zároveň 
závažným prvkom celosvetového prístupu 
k migrácii, ktorý kombinuje efektívnejšiu 
kontrolu vonkajších hraníc Únie, 
posilnenie vonkajšej činnosti a vnútorný 
rozmer.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, 
v súlade s touto smernicou je základným 
prvkom komplexného úsilia o riešenie 
otázky neregulárnej migrácie a zároveň 
závažným dôvodom značného verejného 
záujmu.

(46) Účinné a dôstojné vykonávanie 
návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať 
podmienky vstupu alebo pobytu 
v členskom štáte, v súlade s touto 
smernicou je jednou zo zložiek európskej 
migračnej politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Odôvodnenie 46
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, v 
súlade s touto smernicou je základným 
prvkom komplexného úsilia o riešenie 
otázky neregulárnej migrácie a zároveň 
závažným dôvodom značného verejného 
záujmu.

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, v 
súlade s touto smernicou je základným 
prvkom komplexného úsilia o riešenie 
otázky neregulárnej migrácie na základe 
zásady odrádzania a zároveň závažným 
dôvodom značného verejného záujmu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, v 
súlade s touto smernicou je základným 
prvkom komplexného úsilia o riešenie 
otázky neregulárnej migrácie a zároveň 
závažným dôvodom značného verejného 
záujmu.

(46) Účinné vykonávanie návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky 
vstupu alebo pobytu v členskom štáte, v 
súlade s touto smernicou je základným 
prvkom migračnej politiky Únie a boja 
proti nelegálnemu prisťahovalectvu. 
Zároveň je závažným dôvodom značného 
verejného záujmu

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 
údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 
údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 
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konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam 
o primeranosti, ktoré prijíma Komisia 
podľa článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918 alebo 
podľa článku 36 smernice (EÚ) 
2016/68019, a často neuzatvorili alebo 
neplánujú uzatvoriť readmisnú dohodu 
s Úniou alebo inak stanoviť primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje 
článok 37 smernice (EÚ) 2016/680. 
Napriek značnému úsiliu, ktoré Únie 
vynakladá na spoluprácu s hlavnými 
krajinami pôvodu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje 
povinnosť návratu, nie je možné vždy 
zabezpečiť, aby tieto tretie krajiny 
systematicky plnili záväzky v oblasti 
readmisie vlastných štátnych príslušníkov, 
ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. 
Readmisné dohody, ktoré Únia alebo 
členské štáty uzatvorili alebo o ktorých 
rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané 
záruky pre prenos údajov do tretích krajín 
podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 
alebo podľa vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa transponuje článok 36 
smernice (EÚ) 2016/680, sa vzťahujú na 
obmedzený počet takýchto tretích krajín. 
V situáciách, keď takéto dohody 
neexistujú, by osobné údaje na účely 
vykonávania návratových operácií Únie 
mali príslušné orgány členských štátov 
prenášať v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 49 ods. 1 písm. d) 
nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo 
vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa 
transponuje článok 38 smernice (EÚ) 
2016/680.

konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam 
o primeranosti, ktoré prijíma Komisia 
podľa článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918, 
a často neuzatvorili readmisnú dohodu 
s Úniou ani inak nestanovujú primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679. Readmisné dohody, ktoré Únia 
alebo členské štáty uzatvorili alebo 
o ktorých rokujú a v ktorých sa stanovujú 
primerané záruky pre prenos údajov do 
tretích krajín podľa článku 46 nariadenia 
(EÚ) 2016/679, sa vzťahujú na obmedzený 
počet takýchto tretích krajín. V situáciách, 
keď takéto dohody neexistujú, by sa 
osobné údaje nemali prenášať k orgánom 
tretích krajín.

_________________ _________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679/ z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679/ z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
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takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s.1).

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s.1).

19 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. en

Odôvodnenie

Spolupráca s tretími krajinami by sa mala zakladať len na oficiálnych a formálnych dohodách 
s cieľom zabezpečiť parlamentnú kontrolu. Tento pozmeňujúci návrh je spojený s článkom 3.

Pozmeňujúci návrh 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 
údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 
konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam 
o primeranosti, ktoré prijíma Komisia 
podľa článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918 alebo 
podľa článku 36 smernice (EÚ) 
2016/68019, a často neuzatvorili alebo 
neplánujú uzatvoriť readmisnú dohodu 
s Úniou alebo inak stanoviť primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje článok 

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 
údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 
konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam 
o primeranosti, ktoré prijíma Komisia 
podľa článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918 alebo 
podľa článku 36 smernice (EÚ) 
2016/68019, a často neuzatvorili alebo 
neplánujú uzatvoriť readmisnú dohodu 
s Úniou alebo inak stanoviť primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje článok 
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37 smernice (EÚ) 2016/680. Napriek 
značnému úsiliu, ktoré Únie vynakladá na 
spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa 
vzťahuje povinnosť návratu, nie je možné 
vždy zabezpečiť, aby tieto tretie krajiny 
systematicky plnili záväzky v oblasti 
readmisie vlastných štátnych príslušníkov, 
ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. 
Readmisné dohody, ktoré Únia alebo 
členské štáty uzatvorili alebo o ktorých 
rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané 
záruky pre prenos údajov do tretích krajín 
podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 
alebo podľa vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa transponuje článok 36 smernice 
(EÚ) 2016/680, sa vzťahujú na 
obmedzený počet takýchto tretích krajín. 
V situáciách, keď takéto dohody 
neexistujú, by osobné údaje na účely 
vykonávania návratových operácií Únie 
mali príslušné orgány členských štátov 
prenášať v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 49 ods. 1 písm. d) 
nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo 
vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa 
transponuje článok 38 smernice (EÚ) 
2016/680.

37 smernice (EÚ) 2016/680. Únia by preto 
mala spolupracovať s hlavnými krajinami 
pôvodu neregulárne sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín, na 
ktorých sa vzťahuje povinnosť návratu, 
s cieľom zabezpečiť, aby tieto tretie 
krajiny systematicky plnili záväzky 
v oblasti readmisie vlastných štátnych 
príslušníkov, ktoré vyplývajú 
z medzinárodného práva. Únia by preto 
mala rokovať o readmisných dohodách 
a uzatvárať takéto dohody, v ktorých sa 
stanovujú primerané záruky pre prenos 
údajov do tretích krajín podľa článku 46 
nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
transponuje článok 36 smernice (EÚ) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679/ z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s.1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679/ z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s.1).

19 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 

19 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
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2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 
údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 
konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam 
o primeranosti, ktoré prijíma Komisia 
podľa článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918 alebo 
podľa článku 36 smernice (EÚ) 
2016/68019, a často neuzatvorili alebo 
neplánujú uzatvoriť readmisnú dohodu 
s Úniou alebo inak stanoviť primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje 
článok 37 smernice (EÚ) 2016/680. 
Napriek značnému úsiliu, ktoré Únie 
vynakladá na spoluprácu s hlavnými 
krajinami pôvodu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje 
povinnosť návratu, nie je možné vždy 
zabezpečiť, aby tieto tretie krajiny 
systematicky plnili záväzky v oblasti 
readmisie vlastných štátnych príslušníkov, 
ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. 
Readmisné dohody, ktoré Únia alebo 
členské štáty uzatvorili alebo o ktorých 
rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané 
záruky pre prenos údajov do tretích krajín 
podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 
alebo podľa vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa transponuje článok 36 

(47) Spracovanie osobných údajov 
orgánmi členských štátov príslušnými vo 
veci návratu s cieľom zabezpečiť riadny 
priebeh konaní o návrate by malo 
prebiehať v súlade s článkom 8 Charty 
základných práv a s nariadením (EÚ) 
2016/679, najmä s článkom 9 ods. 2 písm. 
g). Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať zabezpečeniu proporcionality 
a existencie vhodných a konkrétnych 
opatrení na ochranu základných práv 
a záujmov dotknutej osoby. Členské štáty 
by sa mali vyhnúť akémukoľvek kontaktu 
s krajinou pôvodu žiadateľa o azyl, 
pokiaľ nebolo prijaté konečné 
rozhodnutie o žiadosti o medzinárodnú 
ochranu. Tretie krajiny návratu často 
nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti, 
ktoré prijíma Komisia podľa článku 45 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67918, a často neuzatvorili 
readmisnú dohodu s Úniou ani inak 
nestanovujú primerané záruky v zmysle 
článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679. 
Readmisné dohody, ktoré Únia alebo 
členské štáty uzatvorili alebo o ktorých 
rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané 
záruky pre prenos údajov do tretích krajín 
podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679, 
by mali zo strany týchto tretích krajín 
zahŕňať záväzné a vykonateľné záruky 
ochrany údajov. V situáciách, keď takéto 
dohody neexistujú, by príslušné orgány 
členských štátov nemali prenášať osobné 
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smernice (EÚ) 2016/680, sa vzťahujú na 
obmedzený počet takýchto tretích krajín. 
V situáciách, keď takéto dohody 
neexistujú, by osobné údaje na účely 
vykonávania návratových operácií Únie 
mali príslušné orgány členských štátov 
prenášať v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 49 ods. 1 písm. d) 
nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo 
vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa 
transponuje článok 38 smernice (EÚ) 
2016/680.

údaje orgánom tretích krajín.

_________________ _________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679/ z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s.1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679/ z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s.1).

19 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 

(47) Orgány členských štátov príslušné 
vo veci návratu musia spracovávať osobné 
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údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 
konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o 
primeranosti, ktoré prijíma Komisia podľa 
článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918 alebo 
podľa článku 36 smernice (EÚ) 
2016/68019, a často neuzatvorili alebo 
neplánujú uzatvoriť readmisnú dohodu s 
Úniou alebo inak stanoviť primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje článok 
37 smernice (EÚ) 2016/680. Napriek 
značnému úsiliu, ktoré Únie vynakladá na 
spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa 
vzťahuje povinnosť návratu, nie je možné 
vždy zabezpečiť, aby tieto tretie krajiny 
systematicky plnili záväzky v oblasti 
readmisie vlastných štátnych príslušníkov, 
ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. 
Readmisné dohody, ktoré Únia alebo 
členské štáty uzatvorili alebo o ktorých 
rokujú a v ktorých sa stanovujú primerané 
záruky pre prenos údajov do tretích krajín 
podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 
alebo podľa vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa transponuje článok 36 smernice 
(EÚ) 2016/680, sa vzťahujú na obmedzený 
počet takýchto tretích krajín. V situáciách, 
keď takéto dohody neexistujú, by osobné 
údaje na účely vykonávania návratových 
operácií Únie mali príslušné orgány 
členských štátov prenášať v súlade s 
podmienkami stanovenými v článku 49 
ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679 
alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach, 
ktorými sa transponuje článok 38 smernice 
(EÚ) 2016/680.

údaje, aby zabezpečili riadny priebeh 
konaní o návrate a úspešné vykonávanie 
rozhodnutí o návrate. Tretie krajiny 
návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o 
primeranosti, ktoré prijíma Komisia podľa 
článku 45 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67918 alebo 
podľa článku 36 smernice (EÚ) 
2016/68019, a často neuzatvorili alebo 
neplánujú uzatvoriť readmisnú dohodu s 
Úniou alebo inak stanoviť primerané 
záruky v zmysle článku 46 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo v zmysle vnútroštátnych 
ustanovení, ktorými sa transponuje článok 
37 smernice (EÚ) 2016/680. Napriek 
značnému úsiliu, ktoré Únie vynakladá na 
spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa 
vzťahuje povinnosť návratu, nie je možné 
vždy zabezpečiť, aby tieto tretie krajiny 
systematicky plnili záväzky v oblasti 
readmisie vlastných štátnych príslušníkov, 
ktoré vyplývajú z medzinárodného práva. 
Mali by sa uplatňovať politiky 
diplomatického a ekonomického tlaku, 
ktoré ich k tomu podnecujú. Readmisné 
dohody, ktoré Únia alebo členské štáty 
uzatvorili alebo o ktorých rokujú a v 
ktorých sa stanovujú primerané záruky pre 
prenos údajov do tretích krajín podľa 
článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo 
podľa vnútroštátnych ustanovení, ktorými 
sa transponuje článok 36 smernice (EÚ) 
2016/680, sa vzťahujú na obmedzený počet 
takýchto tretích krajín. V situáciách, keď 
takéto dohody neexistujú, by osobné údaje 
na účely vykonávania návratových operácií 
Únie mali príslušné orgány členských 
štátov prenášať v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 49 ods. 1 písm. d) 
nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo 
vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa 
transponuje článok 38 smernice (EÚ) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
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ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

19 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 340
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Povinnosť transponovať túto 
smernicu do vnútroštátneho práva by sa 
mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré 
predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní 
s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť 
transponovať ustanovenia, ktoré sa 
nezmenili, vyplýva z predchádzajúcej 
smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú spoločné 
normy a postupy, ktoré sa majú uplatňovať 
v členských štátoch na návrat neoprávnene 
sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín v súlade so základnými 
právami ako všeobecnými zásadami práva 
Únie a medzinárodného práva vrátane 
záväzkov týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv.

Touto smernicou sa ustanovujú normy 
a postupy, ktoré sa majú uplatňovať 
v členských štátoch, ktoré sa rozhodnú 
uplatňovať politiku na návrat neregulárne 
sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín s cieľom zabezpečiť jej súlad 
so základnými právami ako všeobecnými 
zásadami práva Únie a medzinárodného 
práva vrátane záväzkov týkajúcich sa 
ochrany utečencov a ľudských práv.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovujú spoločné 
normy a postupy, ktoré sa majú uplatňovať 
v členských štátoch na návrat neoprávnene 
sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín v súlade so základnými 
právami ako všeobecnými zásadami práva 
Únie a medzinárodného práva vrátane 
záväzkov týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv.

Touto smernicou sa stanovujú spoločné 
normy a postupy, ktoré sa majú uplatňovať 
v členských štátoch na návrat neregulárne 
sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín v súlade so základnými 
právami ako všeobecnými zásadami práva 
Únie a medzinárodného práva vrátane 
záväzkov týkajúcich sa ochrany utečencov 
a ľudských práv.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.
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Pozmeňujúci návrh 343
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje na 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území 
členského štátu.

1. Táto smernica sa uplatňuje na 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neregulárne zdržiavajú na území 
členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorým sa v súlade s článkom 
14 nariadenia (EÚ) 2016/399 odoprel 
vstup, alebo ktorí boli zadržaní 
alebo zachytení príslušnými orgánmi v 
súvislosti s neoprávneným prekročením 
vonkajšej pozemnej, vzdušnej alebo 
vodnej hranice členského štátu a ktorí 
následne v tomto členskom štáte nezískali 
oprávnenie alebo právo na pobyt;

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 14 a článkom 18, 19 a 20 tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 345
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorým sa v súlade s článkom 14 
nariadenia (EÚ) 2016/399 odoprel vstup, 
alebo ktorí boli zadržaní alebo zachytení 
príslušnými orgánmi v súvislosti 
s neoprávneným prekročením vonkajšej 
pozemnej, vzdušnej alebo vodnej hranice 
členského štátu a ktorí následne v tomto 
členskom štáte nezískali oprávnenie alebo 
právo na pobyt;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k článku 22. 
Vylúčenie niektorých kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín z rozsahu pôsobnosti 
smernice a neuplatňovanie kľúčových záruk, ako je právo na účinný prostriedok nápravy, sú 
z hľadiska právnej istoty a nediskriminácie problematické.

Pozmeňujúci návrh 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorým sa v súlade s článkom 14 
nariadenia (EÚ) 2016/399 odoprel vstup, 
alebo ktorí boli zadržaní alebo zachytení 
príslušnými orgánmi v súvislosti 
s neoprávneným prekročením vonkajšej 
pozemnej, vzdušnej alebo vodnej hranice 
členského štátu a ktorí následne v tomto 
členskom štáte nezískali oprávnenie alebo 
právo na pobyt;

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť konzistentnosť. Jasnosť a súdržnosť sú najlepším nástrojom na 
predchádzanie porušovaniu ľudských práv. Paralelný režim článku 2 ods. 2 písm. a) smeruje 
proti tomu.

Pozmeňujúci návrh 347
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ktorým sa podľa vnútroštátneho 
práva uložil návrat ako trestná sankcia 
alebo návrat z trestnej sankcie vyplýva, 
alebo voči ktorým prebieha extradičné 
konanie.

b) ktorým sa podľa vnútroštátneho 
práva uložil návrat ako trestná sankcia 
v dôsledku závažného trestného činu alebo 
ktorým návrat z trestnej sankcie vyplýva, 
alebo voči ktorým prebieha extradičné 
konanie, za predpokladu, že boli zaručené 
práva navrátilca vrátane práva na 
spravodlivý proces;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k článku 16.

Pozmeňujúci návrh 348
Balázs Hidvéghi

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, 
že túto smernicu nebudú uplatňovať na 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
v prípade hromadného prílevu migrantov 
na ich rešpektované územie.
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Or. en

Odôvodnenie

V prípade krízovej situácie, ako je masový prílev migrantov na územie členských štátov, je 
potrebné znížiť administratívne zaťaženie členských štátov. Členské štáty budú mať teda 
možnosť v krízových situáciách odchýliť sa od ustanovení smernice, čo im umožní realizovať 
návrat nezákonne sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín zjednodušeným 
a rýchlejším postupom. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodneniami 2 a 3, pretože 
prispieva k dôležitému aspektu lepšieho riadenia migrácie a je predpokladom účinnej politiky 
návratu.

Pozmeňujúci návrh 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „neoprávnený pobyt“ je prítomnosť 
štátneho príslušníka tretej krajiny na území 
členského štátu, pričom táto osoba nespĺňa 
alebo prestala spĺňať podmienky vstupu 
stanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 
2016/399 alebo iné podmienky vstupu 
alebo pobytu v uvedenom členskom štáte;

2. „neregulárny pobyt“ je prítomnosť 
štátneho príslušníka tretej krajiny na území 
členského štátu, pričom táto osoba nespĺňa 
alebo prestala spĺňať podmienky vstupu 
stanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 
2016/399 alebo iné podmienky vstupu 
alebo pobytu v uvedenom členskom štáte;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 350
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „návrat“ je proces vrátenia sa 3. „návrat“ je proces vrátenia sa 
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štátneho príslušníka tretej krajiny – bez 
ohľadu na to, či ide o dobrovoľné splnenie 
povinnosti návratu alebo nútený návrat – 
do:

štátneho príslušníka tretej krajiny – bez 
ohľadu na to, či ide o dobrovoľné splnenie 
povinnosti návratu alebo nútený návrat – 
do jeho krajiny pôvodu;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 47.

Pozmeňujúci návrh 351
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) jeho krajiny pôvodu, alebo vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 47.

Pozmeňujúci návrh 352
Sylvie Guillaume

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) krajiny tranzitu v súlade 
s dvojstrannými dohodami o readmisii 
alebo dohodami Únie o readmisii či inými 
dojednaniami, alebo

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Podľa medzinárodného práva je návrat do tranzitnej krajiny prijateľný, ak táto krajina zaistí 
bezpečnosť, účinný prístup ku konaniam o azyle a ochranu pred ďalším odsunom. Readmisné 
dohody EÚ na rozdiel od toho neobsahujú žiadny mechanizmus, ktorým by sa zabezpečilo, že 
readmitovaná osoba bude mať prístup ku konaniu o azyle. Návrat podľa článku 3 písm. b) 
smernice o návrate môže preto viesť k reťazovému vyhosteniu alebo vráteniu, čím sa osoba 
vystaví riziku vážneho porušenia jej základných práv. Okrem toho v súlade so záverom 
výkonného výboru UNHCR 15 je možné osoby vrátiť do tranzitnej krajiny, ak majú s touto 
krajinou spojenie alebo úzke väzby. Podľa UNHCR takéto zmysluplné väzby zahŕňajú rodinné 
alebo iné úzke väzby medzi dotknutou osobou a krajinou a samotný tranzit cez tretiu krajinu 
nie je takýmto prepojením. Takáto úroveň prepojenia v dohodách EÚ o readmisii chýba.

Pozmeňujúci návrh 353
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) krajiny tranzitu v súlade 
s dvojstrannými dohodami o readmisii 
alebo dohodami Únie o readmisii či inými 
dojednaniami, alebo

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 47.

Pozmeňujúci návrh 354
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) krajiny tranzitu v súlade 
s dvojstrannými dohodami o readmisii 
alebo dohodami Únie o readmisii či inými 
dojednaniami, alebo

b) krajiny tranzitu v súlade 
s dvojstrannými dohodami o readmisii 
alebo dohodami Únie o readmisii či inými 
uplatniteľnými dojednaniami, alebo
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Or. en

Odôvodnenie

Okrem dohôd Únie alebo dvojstranných dohôd o readmisii existuje niekoľko foriem 
dojednaní, ktoré sa vzťahujú na návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín. V súvislosti s odôvodnením 36 je dôležité, najmä pokiaľ ide o dôvody zaistenia, 
aby sa opatrenia vzťahovali na osobu, ktorá sa zúčastňuje na procese návratu.

Pozmeňujúci návrh 355
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) krajiny tranzitu v súlade s 
dvojstrannými dohodami o readmisii alebo 
dohodami Únie o readmisii či inými 
dojednaniami, alebo

b) krajiny tranzitu v súlade s 
dohodami Únie,

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia parlamentnej kontroly a demokratického dohľadu by sa spolupráca 
s krajinami tranzitu mala zakladať skôr na formálnych dohodách než na neformálnych 
dohodách. V záujme zabezpečenia parlamentnej kontroly a demokratického dohľadu by sa 
spolupráca s krajinami tranzitu mala zakladať skôr na formálnych dohodách než na 
neformálnych dohodách. Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcim návrhom 
spravodajkyne k odôvodneniu 47:

Pozmeňujúci návrh 356
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) inej tretej krajiny, do ktorej sa 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho 
prijme;

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 47.

Pozmeňujúci návrh 357
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) inej tretej krajiny, do ktorej sa 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho 
prijme;

c) akejkoľvek tretej krajiny, ktorá 
prijme štátneho príslušníka tretej krajiny 
a v ktorej neexistuje riziko porušenia 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože sa v praxi preukázalo, že už nie je možné 
uplatniť smernicu o návrate bez využitia tohto rozšírenia krajín, do ktorých je možné vykonať 
návrat. Vnútorná logika a funkčnosť textu je bez nami navrhovanej zmeny ohrozená. 
Zapracovanie nášho pozmeňujúceho návrhu je základom na zabezpečenie uplatňovania 
zásady právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh 358
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) inej tretej krajiny, do ktorej sa 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho 
prijme;

c) inej tretej krajiny, do ktorej sa 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
môže oprávnene vrátiť a ktorá ho prijme;

Or. en
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Odôvodnenie

Vždy sa uprednostňuje možnosť dobrovoľného návratu, ale ak sa štátny príslušník tretej 
krajiny dobrovoľne nevráti, k dispozícii by mala byť možnosť núteného odsunu. V návrhu EK 
sa zmenili ustanovenia o dobrovoľnom a nútenom návrate. V prípade dobrovoľného aj 
núteného návratu je dôležité zabezpečiť, aby bola cesta zákonná; zdá sa, že táto záruka tu 
chýba.

Pozmeňujúci návrh 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) inej tretej krajiny, do ktorej sa 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho 
prijme;

c) inej tretej krajiny, do ktorej sa 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
môže bezpečne vrátiť a ktorá ho prijme;

Or. en

Odôvodnenie

Dobrovoľné návraty sa ukazujú ako najudržateľnejšie. Zmenami tohto prepracovaného znenia 
sa zabezpečí viac príležitostí na maximalizáciu účinku a udržateľnosti dobrovoľných 
návratov. Existujú však prípady, keď štátny príslušník tretej krajiny neodíde dobrovoľne. 
Členské štáty by nemali byť obmedzené pri výkone rozhodnutia o návrate, pokiaľ ide o ich 
možnosti odsunu.

Pozmeňujúci návrh 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) d) tretej krajiny, v ktorej má 
príslušník tretej krajiny právo na vstup a 
pobyt;

Or. fr
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyplýva priamo z odôvodnenia 8 a z pozmeňujúceho návrhu 5, ktorý 
predstavuje jeho zmenu.

Pozmeňujúci návrh 361
Balázs Hidvéghi

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) inej tretej krajiny, ktorá ho prijme;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže účinnosť návratov je v súčasnosti veľmi nízka, ako posledná možnosť (najmä ak 
navrátilec nespolupracuje) by malo byť možné vrátiť neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín do akejkoľvek tretej krajiny, ktorá ich prijme. Tento pozmeňujúci 
návrh vyplýva z odôvodnenia 12 a článku 7, ktoré sa týkajú povinnosti navrátilcov 
spolupracovať, keďže by sa ním do vymedzenia pojmu „návrat“ zahrnula ďalšia možnosť, 
ktorá je úzko spojená s nedostatočnou spoluprácou.

Pozmeňujúci návrh 362
Nadine Morano, Balázs Hidvégh

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) e) ako posledná možnosť, ak 
návrat do tretej krajiny uvedenej v 
písmenách a) až d) nemožno vykonať z 
dôvodu nedostatočnej spolupráce v rámci 
procesu návratu zo strany tretej krajiny 
alebo štátneho príslušníka tretej krajiny: 
do ktorejkoľvek tretej krajiny, s ktorou 
má EÚ dohodu alebo s ktorou má krajina 
dvojstrannú dohodu, na základe ktorej sa 
štátny príslušník tretej krajiny prijme a 
umožní sa mu zostať, ak sa dodržia 
medzinárodné normy v oblasti ľudských 
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práv podľa Medzinárodného paktu 
o občianskych a politických právach a za 
predpokladu, že tomuto návratu nebránia 
žiadne medzinárodné, európske ani 
vnútroštátne pravidlá. Ak sa návrat 
vykoná do tretej krajiny, ktorá má s 
niektorým členským štátom spoločnú 
hranicu, je potrebný predchádzajúci 
súhlas tohto členského štátu pred tým, ako 
sa začnú rokovania o takejto dvojstrannej 
dohode. 

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyplýva priamo z odôvodnenia 8 a z pozmeňujúceho návrhu 5, ktorý 
predstavuje jeho zmenu.

Pozmeňujúci návrh 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „rozhodnutie o návrate“ je správne 
alebo súdne rozhodnutie, alebo akt, ktorým 
sa ustanovuje alebo vyhlasuje, že štátny 
príslušník tretej krajiny sa zdržiava na 
území neoprávnene a ktorým sa ukladá 
alebo ustanovuje povinnosť návratu;

4. „rozhodnutie o návrate“ je správne 
alebo súdne rozhodnutie, alebo akt, ktorým 
sa ustanovuje alebo vyhlasuje, že štátny 
príslušník tretej krajiny sa zdržiava na 
území neregulárne a ktorým sa ukladá 
alebo ustanovuje povinnosť návratu;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „zákaz vstupu“ je správne alebo 
súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa na 
stanovené obdobie zakazuje vstup na 
územie členských štátov a pobyt na tomto 
území a ktoré je pripojené k rozhodnutiu o 
návrate;

6. „zákaz vstupu“ je správne alebo 
súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa na 
stanovené obdobie zakazuje vstup na 
územie členských štátov a pobyt na tomto 
území;

Or. fr

Odôvodnenie

Zosúladenie, najmä s odôvodnením 25. Zákaz vstupu nemusí byť nevyhnutne sprevádzaný 
rozhodnutím o návrate.

Pozmeňujúci návrh 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

7. „riziko úteku“ je preukázaná 
existencia konkrétnych dôvodov, ktoré 
vychádzajú z objektívnych a konkrétnych 
kritérií prísne vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k článku 6 o riziku úteku. Navrhované vymedzenie je presnejšie, 
povedie k právnej istote a je v súlade s pozíciou Parlamentu týkajúcou sa iných spisov, ako 
napríklad v systéme CEAS.
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Pozmeňujúci návrh 366
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

7. „riziko úteku“ je preukázaná 
existencia dôvodov, ktoré vychádzajú 
z konkrétnych a objektívnych kritérií 
prísne vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom o vypustení predloženým k článku 6 o riziku úteku.

Pozmeňujúci návrh 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených touto smernicou, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 6 tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 368
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

7. „riziko úteku“ je existencia jasných 
náznakov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný vzhľadom na vnútornú logiku textu, najmä článok 6 
o riziku úteku, a stanovuje sa ním presnejšie vymedzenie.

Pozmeňujúci návrh 369
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií vymedzených zákonom, 
v konkrétnom prípade sa domnievať, že 
štátny príslušník tretej krajiny, voči 
ktorému prebieha konanie o návrate, môže 
utiecť;

7. „riziko úteku“ je existencia 
dôvodov, ktoré vychádzajú z objektívnych 
kritérií, v konkrétnom prípade sa 
domnievať, že štátny príslušník tretej 
krajiny, voči ktorému prebieha konanie 
o návrate, môže utiecť;

Or. nl

Odôvodnenie

V zákone nie je možné predvídať všetky objektívne kritériá.

Pozmeňujúci návrh 370
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Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „dobrovoľný odchod“ je splnenie 
povinnosti návratu v rámci lehoty 
stanovenej na tento účel v rozhodnutí 
o návrate;

8. „dobrovoľný odchod“ je dodržanie 
povinnosti návratu v akejkoľvek fáze 
konania o návrate v dôsledku 
informovaného rozhodnutia, ktoré 
dotknutá osoba vykonala slobodne bez 
využitia akéhokoľvek fyzického, 
psychologického alebo materiálneho 
nátlaku vrátiť sa dobrovoľne alebo 
vstúpiť do programu asistovaného 
dobrovoľného návratu a reintegrácie;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 14 a článku 9 o dobrovoľnom odchode.

Pozmeňujúci návrh 371
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „zraniteľné osoby“ sú maloleté 
osoby, maloleté osoby bez sprievodu, 
osoby so zdravotným postihnutím, staršie 
osoby, tehotné ženy, slobodní rodičia 
s maloletými deťmi a osoby, ktoré boli 
vystavené mučeniu, znásilneniu alebo 
iným závažným formám psychického, 
fyzického alebo sexuálneho násilia.

9. „osoby v zraniteľnej situácii“ sú 
osoby s oslabenou schopnosťou odolať 
násiliu, vykorisťovaniu, zneužívaniu 
alebo porušovaniu ich práv, vyrovnať sa 
s nimi alebo zotaviť sa z nich, a to 
v dôsledku faktorov a okolností na 
individuálnej či komunitnej úrovni, na 
úrovni domácnosti, na štrukturálnej alebo 
situačnej úrovni, ktoré zvyšujú riziko 
takéhoto násilia, vykorisťovania, 
zneužívania alebo porušovania práv alebo 
vystavenie týmto javom, alebo v dôsledku 
absencie faktorov, ktoré chránia pred 
takýmto násilím, vykorisťovaním, 



AM\1214327SK.docx 163/358 PE658.738v01-00

SK

zneužívaním a porušovaním práv.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „zraniteľné osoby“ sú maloleté 
osoby, maloleté osoby bez sprievodu, 
osoby so zdravotným postihnutím, staršie 
osoby, tehotné ženy, slobodní rodičia 
s maloletými deťmi a osoby, ktoré boli 
vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným 
závažným formám psychického, fyzického 
alebo sexuálneho násilia.

9. „zraniteľné osoby“ sú maloleté 
osoby, maloleté osoby bez sprievodu, 
osoby so zdravotným postihnutím, staršie 
osoby, tehotné ženy, slobodní rodičia 
s maloletými deťmi, lesbické, 
homosexuálne, transsexuálne 
a intersexuálne osoby, osoby patriace 
k náboženským menšinám, ateisti a osoby, 
ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu 
alebo iným závažným formám 
psychického, fyzického alebo sexuálneho 
a rodového násilia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom k článku 14 o systéme riadenia návratov s cieľom venovať osobitnú pozornosť 
osobám, ktoré sa môžu ocitnúť v závažných situáciách zraniteľnosti. Týmto pozmeňujúcim 
návrhom sa rozšíri rozsah tohto vymedzenia o osoby, ktoré sa môžu ocitnúť v závažných 
situáciách zraniteľnosti, a zároveň je v súlade s pozíciou Parlamentu v iných spisoch, ako 
napríklad v CEAS.

Pozmeňujúci návrh 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
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Článok 3 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. 10. „iné oprávnenie, ktorým sa 
udeľuje právo na pobyt na príslušnom 
území“: akýkoľvek doklad vydaný 
členským štátom štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny, ktorý ho oprávňuje na pobyt 
na jeho území, ktorý nie je povolením na 
pobyt v zmysle článku 2 bodu 16 
nariadenia (EÚ) 2016/399 ani dlhodobým 
vízom v zmysle článku 2 bodu 14 
nariadenia (EÚ) 2018/1860 (nariadenie 
SIS o návrate), a s výnimkou dokladu 
uvedeného v článku 6 smernice 
2013/33/EÚ.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vyplýva priamo z odôvodnenia 8 a z pozmeňujúceho návrhu 5, ktorý 
predstavuje jeho zmenu.

Pozmeňujúci návrh 374
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté priaznivejšie 
ustanovenia:

1. Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia:

Or. nl

Odôvodnenie

Nemali by sa vylúčiť prísnejšie, individuálne prispôsobené dvojstranné dohody.

Pozmeňujúci návrh 375
Tom Vandendriessche
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby bolo dotknuté akékoľvek 
ustanovenie acquis Únie v oblasti 
prisťahovalectva a azylu, ktoré môže byť 
priaznivejšie pre štátneho príslušníka 
tretej krajiny.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, ako sa azylová kríza čoraz väčšmi vymyká spod kontroly, nemožno prijať 
povinnosť zachovať existujúci stav. Tento odsek by sa mal vypustiť, pretože je v rozpore so 
všeobecným cieľom uvedeným v odôvodnení 3, pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť účinný návrat.

Pozmeňujúci návrh 376
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby bolo dotknuté právo členských 
štátov prijať alebo zachovať ustanovenia 
priaznivejšie pre osoby, na ktoré sa 
uplatňuje, ak sú zlučiteľné s touto 
smernicou.

3. Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby bolo dotknuté právo členských 
štátov prijať alebo zachovať ustanovenia 
priaznivejšie alebo prísnejšie pre osoby, na 
ktoré sa uplatňuje, ak sú zlučiteľné s touto 
smernicou. 

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty by si mali zachovať zvrchovanosť s ohľadom na ich osobitné sociálno-
ekonomické okolnosti. Môžu prijať normy, ktoré budú prísnejšie ako európske minimálne 
normy. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zdôrazňuje, že členské štáty sú naďalej zvrchované, 
ako sa uvádza v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci návrh 377
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sú podľa článku 2 
ods. 2 písm. a) vyňatí z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice, členské štáty:

vypúšťa sa

a) zabezpečia, že zaobchádzanie s nimi 
a úroveň ich ochrany nie sú menej 
priaznivé oproti tým, ktoré sú uvedené 
v článku 10 ods. 4 a 5 (obmedzenia 
uplatňovania donucovacích opatrení), 
v článku 11 ods. 2 písm. a) (odklad 
odsunu), v článku 17 ods. 1 písm. b) a d) 
(urgentná zdravotná starostlivosť 
a zohľadnenie potrieb zraniteľných osôb) 
a v článkoch 19 a 20 (podmienky 
zaistenia) a
b) dodržiavajú zásadu zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 22 o konaní na hraniciach.

Pozmeňujúci návrh 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečia, že zaobchádzanie 
s nimi a úroveň ich ochrany nie sú menej 
priaznivé oproti tým, ktoré sú uvedené 
v článku 10 ods. 4 a 5 (obmedzenia 
uplatňovania donucovacích opatrení), 
v článku 11 ods. 2 písm. a) (odklad 
odsunu), v článku 17 ods. 1 písm. b) a d) 

a) zabezpečia, že zaobchádzanie 
s nimi a úroveň ich ochrany nie sú menej 
priaznivé oproti tým, ktoré sú uvedené 
v článku 10 ods. 4 a 5 (obmedzenia 
uplatňovania donucovacích opatrení), 
v článku 11 ods. 2 písm. a) (odklad 
odsunu), v článku 12 (návrat a odsun detí), 
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(urgentná zdravotná starostlivosť 
a zohľadnenie potrieb zraniteľných osôb) 
a v článkoch 19 a 20 (podmienky zaistenia) 
a

v článku 15 (forma), v článku 16 (opravné 
prostriedky), v článku 17 (záruky v období 
pred návratom), v článku 14 ods. 1 písm. 
b) a d) (urgentná zdravotná starostlivosť 
a zohľadnenie potrieb zraniteľných osôb) 
a v článkoch 19 a 20 (podmienky zaistenia) 
a

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 22 o konaní na hraniciach. Aj keď sa v článku 2 ods. 2 
písm. a) predpokladá možnosť vylúčenia určitých kategórií štátnych príslušníkov tretích 
krajín z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, nemalo by to viesť k zníženiu uplatniteľných 
noriem.

Pozmeňujúci návrh 379
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečia, že zaobchádzanie 
s nimi a úroveň ich ochrany nie sú menej 
priaznivé oproti tým, ktoré sú uvedené 
v článku 10 ods. 4 a 5 (obmedzenia 
uplatňovania donucovacích opatrení), 
v článku 11 ods. 2 písm. a) (odklad 
odsunu), v článku 17 ods. 1 písm. b) a d) 
(urgentná zdravotná starostlivosť 
a zohľadnenie potrieb zraniteľných osôb) 
a v článkoch 19 a 20 (podmienky zaistenia) 
a

a) zabezpečia, že zaobchádzanie 
s nimi a úroveň ich ochrany nie sú menej 
priaznivé oproti tým, ktoré sú uvedené 
v článku 10 ods. 4 a 5 (obmedzenia 
uplatňovania donucovacích opatrení), 
v článku 11 ods. 2 písm. a) (odklad 
odsunu), v článku 12 (prihliadanie 
k najlepším záujmom dieťaťa a návrat 
poskytovateľovi starostlivosti o dieťa 
alebo do primeraného prijímacieho 
zariadenia), v článku 17 ods. 1 písm. b) 
a d) (urgentná zdravotná starostlivosť 
a zohľadnenie potrieb zraniteľných osôb) 
a v článkoch 19 a 20 (podmienky zaistenia) 
a

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že ak sa aj členský štát rozhodne pre výnimku na základe článku 2 ods. 2 
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písm. a), stále musí splniť určité právne povinnosti vrátane záväzkov podľa článku 12, ktoré 
sa týkajú maloletých osôb bez sprievodu. Parlament vždy zdôrazňuje význam práva dieťaťa, 
najmä v situáciách, keď ide o návrat detí. Pri výnimke podľa článku 2 ods. 2 písm. a) je 
potrebné pamätať na prípady menej priaznivého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodržiavajú zásadu zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodržiavajú zásadu zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

b) dodržiavajú zásadu zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia, najlepšieho 
záujmu dieťaťa, rodinného života 
a zdravotného stavu (článok 5).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 22 o konaní na hraniciach. Aj keď sa v článku 2 ods. 2 
písm. a) predpokladá možnosť vylúčenia určitých kategórií štátnych príslušníkov tretích 
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krajín z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, nemalo by to viesť k zníženiu uplatniteľných 
noriem.

Pozmeňujúci návrh 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 Zákaz vyhostenia alebo vrátenia, 
najlepšie záujmy dieťaťa, rodinný život a 
zdravotný stav

5 Najlepšie záujmy dieťaťa, rodinný 
život a zdravotný stav

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najlepšie záujmy dieťaťa, a) predovšetkým najlepšie záujmy 
dieťaťa vo všetkých rozhodnutiach, ktoré 
sa týkajú maloletých osôb,

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 14 o systéme riadenia návratu, v ktorých by sa mala venovať 
náležitá pozornosť zraniteľným osobám vrátane maloletých osôb.
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Pozmeňujúci návrh 384
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) osobitné potreby osôb so 
zdravotným postihnutím, starších osôb, 
tehotných žien, obetí obchodovania 
s ľuďmi, osôb s vážnymi ochoreniami, 
osôb s duševnými poruchami a osôb, ktoré 
boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo 
iným závažným formám psychologického, 
fyzického alebo sexuálneho násilia, ako 
sú obete mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 38 a článku 14.

Pozmeňujúci návrh 385
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) práva vlastného obyvateľstva.

Or. nl

Odôvodnenie

Azylová politika musí chrániť nielen žiadateľa o azyl, ale aj vlastných obyvateľov krajiny. 
Tento pozmeňujúci návrh vychádza z odôvodnenia 4 a pozmeňujúceho návrhu 2 
k odôvodneniu 4 s odkazom na článok 15 EDĽP.
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Pozmeňujúci návrh 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a dodržiavajú zásadu zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 387
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Riziko úteku

1. Objektívne kritériá uvedené v článku 3 
bode 7 zahrňujú minimálne tieto kritériá:
a) chýbajúce doklady preukazujúce 
totožnosť;
b) chýbajúce miesto bydliska, trvalé 
miesto pobytu alebo spoľahlivá adresa;
c) nedostatok finančných prostriedkov;
d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov;
e) neoprávnený pohyb na územie iného 
členského štátu;
f) výslovné vyjadrenie zámeru 
nespolupracovať vo vzťahu k opatreniami 
týkajúcim sa návratu, ktoré sa uplatňujú 
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na základe tejto smernice;
g) existencia rozhodnutia o návrate, ktoré 
vydal iný členský štát;
h) nesplnenie rozhodnutia o návrate 
vrátane povinnosti návratu v rámci lehoty 
na dobrovoľný odchod;
i) nesplnenie požiadavky uvedenej 
v článku 8 ods. 2, t. j. bezodkladne odísť 
na územie iného členského štátu, ktorý 
vydal platné povolenie na pobyt alebo iné 
oprávnenie, ktorým sa udeľuje právo na 
pobyt na príslušnom území;
j) nesplnenie povinnosti spolupracovať 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate 
uvedenej v článku 7;
k) odsúdenie za spáchanie trestného činu 
vrátane závažnej trestnej činnosti v inom 
členskom štáte;
l) prebiehajúce vyšetrovanie trestného 
činu a trestné konanie;
m) používanie falošných alebo 
pozmenených dokladov totožnosti, 
zničenie alebo iné zbavenie sa 
existujúcich dokladov alebo odmietnutie 
poskytnutia odtlačkov prstov, ako sa 
vyžaduje na základe práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva;
n) vzpieranie sa konaniu o návrate 
násilným či podvodným spôsobom;
o) nedodržanie opatrenia zameraného na 
zabránenie úteku uvedeného v článku 9 
ods. 3;
p) nedodržanie platného zákazu vstupu.
2.
To, či existuje riziko úteku, sa určí na 
základe celkového posúdenia osobitných 
okolností konkrétneho prípadu, pričom sa 
zohľadnia objektívne kritériá uvedené 
v odseku 1.
Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
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splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) 
a p).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Prítomnosť rizika úteku sa určuje 
na základe celkového posúdenia 
konkrétnych okolností a budúceho 
správania, ktoré možno oprávnene 
očakávať v konkrétnom prípade, pričom 
sa zohľadnia tieto objektívne kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Objektívne kritériá uvedené 
v článku 3 bode 7 zahrňujú minimálne 
tieto kritériá:

vypúšťa sa

a) chýbajúce doklady preukazujúce 
totožnosť;
b) chýbajúce miesto bydliska, trvalé 
miesto pobytu alebo spoľahlivá adresa;
c) nedostatok finančných prostriedkov;
d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov;
e) neoprávnený pohyb na územie iného 
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členského štátu;
f) výslovné vyjadrenie zámeru 
nespolupracovať vo vzťahu k opatreniami 
týkajúcim sa návratu, ktoré sa uplatňujú 
na základe tejto smernice;
g) existencia rozhodnutia o návrate, ktoré 
vydal iný členský štát;
h) nesplnenie rozhodnutia o návrate 
vrátane povinnosti návratu v rámci lehoty 
na dobrovoľný odchod;
i) nesplnenie požiadavky uvedenej 
v článku 8 ods. 2, t. j. bezodkladne odísť 
na územie iného členského štátu, ktorý 
vydal platné povolenie na pobyt alebo iné 
oprávnenie, ktorým sa udeľuje právo na 
pobyt na príslušnom území;
j) nesplnenie povinnosti spolupracovať 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate 
uvedenej v článku 7;
k) odsúdenie za spáchanie trestného činu 
vrátane závažnej trestnej činnosti v inom 
členskom štáte;
l) prebiehajúce vyšetrovanie trestného 
činu a trestné konanie;
m) používanie falošných alebo 
pozmenených dokladov totožnosti, 
zničenie alebo iné zbavenie sa 
existujúcich dokladov alebo odmietnutie 
poskytnutia odtlačkov prstov, ako sa 
vyžaduje na základe práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva;
n) vzpieranie sa konaniu o návrate 
násilným či podvodným spôsobom;
o) nedodržanie opatrenia zameraného na 
zabránenie úteku uvedeného v článku 9 
ods. 3;
p) nedodržanie platného zákazu vstupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
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Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Objektívne kritériá uvedené 
v článku 3 bode 7 zahrňujú minimálne 
tieto kritériá:

1. Prítomnosť rizika úteku sa určuje 
na základe celkového posúdenia 
konkrétnych okolností v konkrétnom 
prípade, pričom sa zohľadnia objektívne 
kritériá, ktoré zahrňujú minimálne tieto 
kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Objektívne kritériá uvedené v 
článku 3 bode 7 zahrňujú minimálne tieto 
kritériá:

1. Objektívne kritériá uvedené v 
článku 3 bode 7 zahŕňajú nasledovné, ako 
aj všetky ďalšie kritériá, ktoré členské 
štáty považujú za užitočné:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Objektívne kritériá uvedené 
v článku 3 bode 7 zahrňujú minimálne 
tieto kritériá:

1. Objektívne kritériá uvedené 
v článku 3 bode 7 zahrňujú výlučne tieto 
kritériá:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Objektívne kritériá uvedené 
v článku 3 bode 7 zahrňujú minimálne 
tieto kritériá:

1. Objektívne kritériá uvedené 
v článku 3 bode 7 môžu zahŕňať len tieto 
kritériá:

Or. en

Odôvodnenie

The Commission proposal listed a number of objective criteria that were so broad that 
virtually all irregular third country nationals would be covered by it. On top, the proposed 
list was non-exhaustive. This would have a very serious effect due to the link between the risk 
of absconding and detention, as well as for limiting the options for voluntary departure. This 
would entail serious costs, as the EP impact assessment underlined, both for the third country 
nationals as well as for Member States. It would be better to provide legal certainty and 
harmonisation across the Union on the risk of absconding and introduce an exhaustive list of 
objective criteria here. The criteria should be precise and actually constitute a link with the 
risk of absconding.

Pozmeňujúci návrh 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Objektívne kritériá uvedené v 
článku 3 bode 7 zahrňujú minimálne tieto 
kritériá:

1. Objektívne kritériá uvedené v 
článku 3 bode 7 zahrňujú:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 395
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) chýbajúce doklady preukazujúce 
totožnosť;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) chýbajúce doklady preukazujúce 
totožnosť;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) chýbajúce doklady preukazujúce 
totožnosť;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Mnohí žiadatelia o azyl a iní štátni príslušníci tretích krajín nemusia byť schopní takéto 
doklady predložiť. Mohli ich napríklad stratiť alebo im mohli byť odobrané. Toto samo osebe 
nie je objektívnym kritériom, na základe ktorého by bolo možné očakávať riziko úteku. Nie je 
to kritérium, ktoré pomáha odhadnúť budúce správanie.
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Pozmeňujúci návrh 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) chýbajúce miesto bydliska, trvalé 
miesto pobytu alebo spoľahlivá adresa;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Neexistencia bydliska, trvalého miesta pobytu alebo „spoľahlivej“ adresy môže byť častým 
javom, čo môže viesť k zaisteniu potenciálne veľkého počtu osôb a bezdomovectvo ako také 
nie je spoľahlivé kritérium na určenie rizika budúceho úteku.

Pozmeňujúci návrh 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) chýbajúce miesto bydliska, trvalé 
miesto pobytu alebo spoľahlivá adresa;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nedostatok finančných 
prostriedkov;

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nedostatok finančných 
prostriedkov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nedostatok finančných 
prostriedkov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo by nedostatok finančných prostriedkov mal byť spoľahlivým kritériom na 
určenie rizika úteku v budúcnosti. Na útek sú v skutočnosti často potrebné práve finančné 
prostriedky.

Pozmeňujúci návrh 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od výkladu členských štátov by to mohlo zahŕňať prakticky všetkých žiadateľov 
o azyl, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice. Tým by sa potenciálne umožnilo zaistenie 
veľkých skupín žiadateľov o azyl. Okrem toho takýto vstup v minulosti nie je spoľahlivým 
kritériom na určenie rizika úteku v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
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Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov;

d) neoprávnený vstup na územie 
členských štátov alebo zaistenie či 
zadržanie v súvislosti s neoprávneným 
prekročením pozemných, námorných 
alebo vzdušných vonkajších hraníc 
členského štátu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) neoprávnený pohyb na územie 
iného členského štátu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) neoprávnený pohyb na územie 
iného členského štátu;

e) neoprávnený presun na územie 
iného členského štátu, a to aj v dôsledku 
tranzitu cez tretiu krajinu, alebo pokus o 
takýto tranzit;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) výslovné vyjadrenie zámeru 
nespolupracovať vo vzťahu k opatreniami 
týkajúcim sa návratu, ktoré sa uplatňujú na 
základe tejto smernice;

f) výslovné vyjadrenie zámeru 
nespolupracovať vo vzťahu k všetkým 
opatreniam týkajúcim sa návratu, ktoré sa 
uplatňujú na základe tejto smernice, alebo 
činnosti, ktoré jasne preukazujú zámer 
nedodržať všetky tieto opatrenia; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) existencia rozhodnutia o návrate, 
ktoré vydal iný členský štát;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) existencia rozhodnutia o návrate, 
ktoré vydal iný členský štát;

g) existencia rozhodnutia o návrate, 
ktoré vydal iný členský štát, ak nebol 
vydaný súhlas na tranzit podľa článku 9 
ods. 5;

Or. pl
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Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa dopĺňa v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k článku 9 ods. 
5.

Pozmeňujúci návrh 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) nesplnenie požiadavky uvedenej v 
článku 8 ods. 2, t. j. bezodkladne odísť na 
územie iného členského štátu, ktorý vydal 
platné povolenie na pobyt alebo iné 
oprávnenie, ktorým sa udeľuje právo na 
pobyt na príslušnom území;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) nesplnenie požiadavky uvedenej 
v článku 8 ods. 2, t. j. bezodkladne odísť 
na územie iného členského štátu, ktorý 
vydal platné povolenie na pobyt alebo iné 
oprávnenie, ktorým sa udeľuje právo na 
pobyt na príslušnom území;

i) nesplnenie požiadavky uvedenej 
v článku 8 ods. 2, t. j. odísť na územie 
iného členského štátu, ktorý vydal platné 
povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie, 
ktorým sa udeľuje právo na pobyt na 
príslušnom území;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) nesplnenie povinnosti 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate uvedenej v článku 7;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) nesplnenie povinnosti 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate uvedenej v článku 7;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) odsúdenie za spáchanie trestného 
činu vrátane závažnej trestnej činnosti v 
inom členskom štáte;

k) odsúdenie za spáchanie trestného 
činu vrátane závažnej trestnej činnosti v 
inom členskom štáte, ak trest nebol úplne 
vykonaný;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) odsúdenie za spáchanie trestného 
činu vrátane závažnej trestnej činnosti 
v inom členskom štáte;

k) odsúdenie za spáchanie závažnej 
trestnej činnosti v členskom štáte;

Or. en

Odôvodnenie

Odsúdenie za akýkoľvek trestný čin vrátane menej závažných trestných činov samo osebe nie 
je spoľahlivým objektívnym faktorom na stanovenie rizika úteku v budúcnosti. Môže ním však 
byť odsúdenie za závažný trestný čin. Nemalo by sa to vzťahovať len na takéto odsúdenie 
v iných členských štátoch, ale vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 418
Nadine Morano

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) odsúdenie za spáchanie trestného 
činu vrátane závažnej trestnej činnosti v 
inom členskom štáte;

k) predchádzajúce odsúdenie za 
spáchanie trestného činu, a to aj v inom 
členskom štáte;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) prebiehajúce vyšetrovanie 
trestného činu a trestné konanie;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu a trestné konanie môžu byť legitímnym dôvodom na 
uloženie obmedzení alebo dokonca zaistenie. V tejto smernici sa však neupravuje táto otázka. 
V takýchto prípadoch existujú dostatočné dôvody na uloženie obmedzení alebo zaistenie 
v zmysle vnútroštátneho trestného práva.

Pozmeňujúci návrh 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) používanie falošných alebo 
pozmenených dokladov totožnosti, 
zničenie alebo iné zbavenie sa 
existujúcich dokladov alebo odmietnutie 
poskytnutia odtlačkov prstov, ako sa 
vyžaduje na základe práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) používanie falošných alebo 
pozmenených dokladov totožnosti, 
zničenie alebo iné zbavenie sa existujúcich 
dokladov alebo odmietnutie poskytnutia 
odtlačkov prstov, ako sa vyžaduje na 
základe práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva;

m) používanie falošných alebo 
pozmenených dokladov totožnosti alebo 
cestovných dokladov, povolení na pobyt 
alebo víz alebo dokladov odôvodňujúcich 
podmienky vstupu, zničenie alebo iné 
zbavenie sa týchto dokladov, použitie 
pseudonymov s podvodným úmyslom, 
oznamovanie iných nepravdivých 
informácií ústne alebo písomne, 
odmietnutie poskytnúť biometrické údaje,, 
ako sa vyžaduje na základe práva Únie 
alebo vnútroštátneho práva;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) používanie falošných alebo 
pozmenených dokladov totožnosti, 
zničenie alebo iné zbavenie sa existujúcich 
dokladov alebo odmietnutie poskytnutia 
odtlačkov prstov, ako sa vyžaduje na 
základe práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva;

m) zničenie alebo iné zbavenie sa 
existujúcich dokladov alebo odmietnutie 
poskytnutia odtlačkov prstov, ako sa 
vyžaduje na základe práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva;

Or. en

Odôvodnenie

Používanie falošných alebo pozmenených dokladov totožnosti samo osebe nie je spoľahlivým 
objektívnym faktorom na stanovenie rizika úteku v budúcnosti. Okrem toho mnohí žiadatelia 
o azyl nemajú inú možnosť, než použiť pri úniku z krajiny pôvodu falošné alebo pozmenené 
doklady totožnosti. Úmyselný akt zničiť alebo zbavenia sa takýchto dokladov však môže byť 
objektívnym faktorom na stanovenie rizika úteku v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) vzpieranie sa konaniu o návrate 
násilným či podvodným spôsobom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa



PE658.738v01-00 188/358 AM\1214327SK.docx

SK

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) nedodržanie opatrenia 
zameraného na zabránenie úteku 
uvedeného v článku 9 ods. 3;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) nedodržanie platného zákazu 
vstupu.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) nedodržanie platného zákazu 
vstupu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno p
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) nedodržanie platného zákazu 
vstupu.

p) nedodržanie zákazu vstupu v 
procese validácie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pa) q) riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. 1a. Členské štáty môžu vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanoviť ďalšie objektívne kritériá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 430
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. To, či existuje riziko úteku, sa určí 
na základe celkového posúdenia 
osobitných okolností konkrétneho 
prípadu, pričom sa zohľadnia objektívne 
kritériá uvedené v odseku 1.

vypúšťa sa

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) 
a p).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

To, či existuje riziko úteku, sa určí na 
základe celkového posúdenia osobitných 
okolností konkrétneho prípadu, pričom sa 
zohľadnia objektívne kritériá uvedené v 
odseku 1.

To, či existuje riziko úteku, sa určí na 
základe celkového posúdenia osobitných 
okolností konkrétneho prípadu, pričom sa 
zohľadnia objektívne kritériá uvedené 
v odsekoch 1 a 1a.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) 

vypúšťa sa
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a p).

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh sa odchyľuje od zásady, že riziko úteku by sa malo vždy posudzovať individuálne, 
a zavádza sa ním automatický predpoklad rizika úteku z určitých dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 433
Isabel Santos

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) 
a p).

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) a p).

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. d), e), f), g), 
h), k), l), m), n), o), p) a q).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 435
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) a p).

Členské štáty stanovia, že ak sa nepreukáže 
opak, existuje v konkrétnom prípade 
predpoklad rizika úteku, pokiaľ je splnené 
jedno z objektívnych kritérií uvedených 
v odseku 1 písm. f), g), h), i), j), k), m), n), 
o) a p).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) a p).

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. k), m), n), o) 
a p).

Or. en

Odôvodnenie

Ak bol štátny príslušník tretej krajiny odsúdený napríklad za závažný trestný čin v inom 
členskom štáte, to je samo osebe dôkazom jeho pohybu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n), o) a p).

Členské štáty však stanovia, že ak sa 
nepreukáže opak, existuje v konkrétnom 
prípade predpoklad rizika úteku, pokiaľ je 
splnené jedno z objektívnych kritérií 
uvedených v odseku 1 písm. m), n) a o).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Povinnosť spolupracovať 7. Povinnosť štátnych príslušníkov 
tretích krajín spolupracovať

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosť spolupracovať Informácie a spolupráca

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosť spolupracovať Poskytovanie informácií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosť spolupracovať Spolupráca

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. Uvedená povinnosť 
zahŕňa najmä:

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate, pokiaľ štátny príslušník 
tretej krajiny nepreukáže, že odíde bez 
pomoci. Uvedená povinnosť zahŕňa najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. Uvedená povinnosť 
zahŕňa najmä:

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate, pokiaľ štátny príslušník 
tretej krajiny nepreukáže, že odíde bez 
pomoci. Uvedená povinnosť zahŕňa najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. Uvedená povinnosť 
zahŕňa najmä:

1. Členské štáty podávajú informácie 
štátnym príslušníkom tretích krajín v rámci 
konania o návrate v jazyku, ktorému 
rozumejú, a to stručnou, transparentnou, 
zrozumiteľnou a jednoducho dostupnou 
formou, s využitím jasného 
a jednoduchého jazyka, vo všetkých 
fázach konania o návrate. Poskytnuté 
informácie obsahujú najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. Uvedená povinnosť 

1. Členské štáty zjednodušia 
spoluprácu medzi štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. Všetky informácie 



PE658.738v01-00 196/358 AM\1214327SK.docx

SK

zahŕňa najmä: o konaní sa štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny poskytujú v jazyku, ktorému 
rozumie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uložia štátnym 
príslušníkom tretích krajín povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate. Uvedená povinnosť 
zahŕňa najmä:

1. Členské štáty prijmú opatrenia na 
uľahčenie spolupráce a vzájomné 
poskytovanie informácií medzi 
príslušnými orgánmi a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa uznáva význam vzájomného poskytovania informácií 
a spolupráce počas konania o návrate. Je vyváženejší ako návrh Komisie, ktorý len ukladá 
povinnosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Vzájomné poskytovanie informácií 
a spolupráca majú zásadný význam na budovanie dôvery v súvislosti s konaním o návrate, 
čím sa zvýši jeho efektívnosť a účinnosť, ako aj schopnosť zohľadniť osobitné okolnosti 
štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti;

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Táto otázka sa teraz rieši v novom a vyváženejšom pozmeňujúcom návrhu 
k článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti;

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti, vrátane veku 
prostredníctvom kostných alebo zubných 
testov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti;

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti, a preukázať 
vyvinuté úsilie, ak sa o to požiada;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti;

a) spoluprácu so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín s cieľom 
poskytnúť všetky náležitosti, ktoré sú 
potrebné na určenie alebo overenie 
totožnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povinnosť poskytnúť všetky 
náležitosti, ktoré sú potrebné na určenie 
alebo overenie totožnosti;

a) prehľad a objasnenie jednotlivých 
fáz konania o návrate;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinnosť poskytnúť informácie 
o tretích krajinách tranzitu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinnosť poskytnúť informácie 
o tretích krajinách tranzitu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinnosť poskytnúť informácie 
o tretích krajinách tranzitu;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Táto otázka sa teraz rieši v novom a vyváženejšom pozmeňujúcom návrhu 
k článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinnosť poskytnúť informácie o 
tretích krajinách tranzitu;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 456
Maria Grapini

Návrh smernice
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Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povinnosť poskytnúť informácie 
o tretích krajinách tranzitu;

b) povinnosť poskytnúť informácie 
o tretích krajinách tranzitu a o kontaktných 
osobách alebo sprievodcoch;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) povinnosť byť v priebehu konania 
prítomný a k dispozícii;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Táto otázka sa teraz rieši v novom a vyváženejšom pozmeňujúcom návrhu 
k článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 458
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) povinnosť byť v priebehu konania 
prítomný a k dispozícii;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) povinnosť byť v priebehu konania 
prítomný a k dispozícii;

c) povinnosť poskytnúť príslušným 
orgánom spoľahlivú adresu vo forme 
a v lehotách, ktoré sú stanovené vo 
vnútroštátnom práve, a byť v priebehu 
konania prítomný a k dispozícii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) povinnosť byť v priebehu konania 
prítomný a k dispozícii;

c) povinnosť štátnych príslušníkov 
tretích krajín byť v priebehu konania 
k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) oboznámenie s dôsledkami 
nesplnenia povinnosti návratu 
v nadväznosti na rozhodnutie o návrate;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
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Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) časový rámec konania vrátane 
akýchkoľvek lehôt, ktoré musia príslušné 
orgány dodržiavať, vrátane lehôt na 
zaistenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie 
platného cestovného dokladu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Táto otázka sa teraz rieši v novom a vyváženejšom pozmeňujúcom návrhu 
k článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 464
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie 
platného cestovného dokladu.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie 
platného cestovného dokladu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie platného 
cestovného dokladu.

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie platného 
cestovného dokladu, poskytnúť všetky 
informácie a vyhlásenia potrebné na 
získanie takéhoto dokladu a 
spolupracovať s týmito orgánmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie platného 

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie platného 
cestovného dokladu a splniť podmienky 
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cestovného dokladu. týkajúce sa zdravotného stavu požadované 
krajinou pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie platného 
cestovného dokladu.

d) povinnosť požiadať príslušné 
orgány tretích krajín o vystavenie platného 
cestovného dokladu a splniť podmienky 
týkajúce sa zdravotného stavu požadované 
krajinou pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) jasný prehľad práv a povinností 
počas konania vrátane práva na účinný 
prostriedok nápravy s cieľom odvolať sa 
proti rozhodnutiam týkajúcim sa návratu 
alebo zaistenia alebo požiadať 
o preskúmanie týchto rozhodnutí, ako sa 
uvádza v článkoch 15 a 18a, a práva na 
bezplatnú právnu pomoc a tlmočenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) e) povinnosť dostaviť sa osobne 
pred príslušné vnútroštátne orgány a 
orgány tretích krajín, ak a keď sa to na 
tento účel vyžaduje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 471
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) výsledok rozhodnutí týkajúcich sa 
návratu alebo zaistenia, ako sa uvádza 
v článkoch 15 a 18, dôvody tohto 
rozhodnutia a prvky, ktoré sa zohľadnili 
na účely tohto rozhodnutia, ako aj lehoty 
a spôsob, akým možno takéto rozhodnutie 
napadnúť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Náležitosti uvedené v odseku 
1písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, štátnej príslušnosti resp. 
štátnych príslušností, veku, krajiny resp. 

vypúšťa sa
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krajín a miesta resp. miest ich 
predchádzajúceho pobytu, cestovných trás 
a cestovných dokladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Náležitosti uvedené v odseku 
1písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, štátnej príslušnosti resp. 
štátnych príslušností, veku, krajiny resp. 
krajín a miesta resp. miest ich 
predchádzajúceho pobytu, cestovných trás 
a cestovných dokladov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Náležitosti uvedené v odseku 
1písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, štátnej príslušnosti resp. 
štátnych príslušností, veku, krajiny, resp. 
krajín a miesta, resp. miest ich 
predchádzajúceho pobytu, cestovných trás 

2. 1. Na základe svojho najlepšieho 
vedomia a schopností štátny príslušník 
tretej krajiny informuje príslušné orgány 
o náležitostiach potrebných na určenie 
alebo overenie totožnosti, a to podľa 
možnosti vrátane dokladov, ktoré sa týkajú 
ich totožnosti, štátnej príslušnosti resp. 
štátnych príslušností, veku, krajiny, resp. 
krajín a miesta, resp. miest ich 
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a cestovných dokladov. predchádzajúceho pobytu, cestovných trás 
a cestovných dokladov. Štátny príslušník 
tretej krajiny zostáva prítomný 
a k dispozícii počas celého konania 
a pokiaľ to neohrozuje jeho práva alebo 
bezpečnosť, v čo najväčšej možnej miere 
spolupracuje pri podávaní žiadosti 
o získanie platného cestovného dokladu 
príslušným orgánom tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Náležitosti uvedené v odseku 1 
písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, štátnej príslušnosti, resp. 
štátnych príslušností, veku, krajiny, resp. 
krajín a miesta, resp. miest ich 
predchádzajúceho pobytu, cestovných trás 
a cestovných dokladov.

2. Náležitosti uvedené v odseku 1 
písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, štátnej príslušnosti, resp. 
štátnych príslušností, veku a prostriedkov 
na overenie veku preukázaného kostným 
alebo zubným testom, krajiny, resp. krajín 
a miesta, resp. miest ich predchádzajúceho 
pobytu, cestovných trás a cestovných 
dokladov a všetkých ďalších prvkov, ktoré 
členské štáty môžu považovať za užitočné.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Náležitosti uvedené v odseku 
1písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, štátnej príslušnosti, resp. 
štátnych príslušností, veku, krajiny, resp. 
krajín a miesta, resp. miest ich 
predchádzajúceho pobytu, cestovných trás 
a cestovných dokladov.

2. Náležitosti uvedené v odseku 
1písm. a) pozostávajú z vyhlásení štátnych 
príslušníkov tretích krajín a dokladov, 
ktorých držiteľmi sú títo štátni príslušníci 
tretích krajín a ktoré sa týkajú ich 
totožnosti, miesta a dátumu narodenia, 
štátnej príslušnosti, resp. štátnych 
príslušností, krajiny, resp. krajín a miesta, 
resp. miest ich predchádzajúceho pobytu, 
cestovných trás a cestovných dokladov, 
ako aj ich biometrických údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 477
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín o dôsledkoch 
nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 
1.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín o dôsledkoch 
nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 
1.

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín v stručnej, 
prehľadnej, zrozumiteľnej a ľahko 
dostupnej písomnej forme, a to jasným 
a jednoduchým štýlom na základe 
štandardnej šablóny, ktorú vypracuje 
Európska agentúra pre pohraničnú 
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a pobrežnú stráž, a v jazyku, ktorému 
žiadateľ rozumie. V prípade potreby sa 
navyše tieto informácie poskytnú ústne 
a vo vizuálnej podobe prostredníctvom 
videí alebo piktogramov, pričom sa 
zohľadnia individuálne okolnosti, najmä 
v súvislosti so zraniteľnými osobami. 
Tieto informácie zahŕňajú prinajmenšom 
jasný prehľad o konaní o návrate, 
o právach a povinnostiach počas tohto 
konania, o dôsledkoch nesplnenia 
povinnosti návratu po rozhodnutí 
o návrate a o kontaktoch s mimovládnymi 
a medzinárodnými organizáciami, ktoré 
môžu poskytnúť poradenstvo, ako aj 
o možnostiach udržateľných návratov, 
ako sú napríklad opatrenia na podporu 
a reintegráciu.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa stanovujú presnejšie prvky a formáty informácií, ktoré sa 
majú poskytovať, a to aj v súlade s pozíciami EP k poskytovaniu informácií v rámci CEAS 
a ako sa už čiastočne odsúhlasilo v trialógoch.

Pozmeňujúci návrh 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín o dôsledkoch 
nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 1.

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín o dôsledkoch 
nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 1. 
V prípade detí sa informácie poskytujú 
spôsobom vhodným pre deti a v jazyku, 
ktorému rozumejú, v prítomnosti 
úradníkov v oblasti ochrany detí alebo 
opatrovníka.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby sa vždy v prvom rade zohľadňoval záujem dieťaťa, by sa mal pre 
deti odlúčené od rodičov a deti bez sprievodu určiť opatrovník. Tento pozmeňujúci návrh 
vychádza z príručky agentúry FRA o opatrovníctve detí bez rodičovskej starostlivosti 
(Handbook on Guardianship for children deprived of parental care), s. 26 a ďalej.

Pozmeňujúci návrh 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín o dôsledkoch 
nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 1.

3. Členské štáty informujú štátnych 
príslušníkov tretích krajín o dôsledkoch 
nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 1. 
Spôsob poskytovania týchto informácií 
stanovia členské štáty.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 481
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Všetky informácie uvedené 
v odseku 1 sa poskytujú včas, aby sa 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny 
umožnilo uplatňovanie práv zaručených 
touto smernicou. Informácie sa poskytujú 
ústne, ako aj písomne. V prípade 
maloletých osôb poskytuje informácie 
personál primerane vyškolený v oblasti 
právnych predpisov Únie 
a medzinárodných ľudských práv, ako aj 
v oblasti právnych predpisov Únie 
a medzinárodného utečeneckého práva, 
a to spôsobom vhodným pre deti a so 
zapojením rodinných príslušníkov alebo 
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opatrovníka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Členské štáty sprístupnia 
všeobecné informačné listy s objasnením 
hlavných prvkov konania o návrate, a to 
ústne, ako aj písomne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Členské štáty poskytnú štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny počas konania 
pomoc pracovníka povereného daným 
prípadom v súlade s článkom 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Členské štáty poskytnú štátnym 
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príslušníkom tretích krajín v procese 
návratu príležitosť komunikovať 
s Medzinárodnou organizáciou 
pre migráciu (IOM) a kontaktné údaje 
organizácií, ktoré poskytujú právnu 
pomoc alebo poradenstvo. Právna pomoc 
a poradenstvo vrátane prostriedkov 
nápravy by sa mali poskytovať 
systematicky a vo všetkých fázach konania 
vrátane všetkých právnych prostriedkov 
nápravy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Členské štáty poskytnú štátnym 
príslušníkom tretích krajín, voči ktorým 
prebieha konanie o návrate, prístup 
k zdravotnej starostlivosti a všetkým 
ostatným sociálnym službám, ktoré 
potrebujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Právo na vypočutie

Pred vydaním rozhodnutia o návrate sa 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelí 
právo byť vypočutý, a to najmä s cieľom 
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posúdiť:
a) regulárny alebo neregulárny pobyt 
štátneho príslušníka tretej krajiny;
b) všetky okolnosti ovplyvňujúce 
povinnosť vydať rozhodnutie o návrate 
podľa článku 8 ods. 2, 3, 4 a 5;
c) osobnú a rodinnú situáciu;
d) ochotu dobrovoľného odchodu podľa 
článku 9;
e) akékoľvek ďalšie relevantné 
podrobnosti s cieľom zabrániť 
porušovaniu základných práv, a to najmä 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, 
práva na rodinný život, ako aj zásady 
najlepšieho záujmu dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je udeliť právo byť vypočutý štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny, ktorý podlieha rozhodnutiu o návrate, ako to uznal Súdny dvor Európskej únie 
vo veci C-249/13, Boudjlida a vo veci C-82/16, K.A.

Pozmeňujúci návrh 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

UKONČENIE NEOPRÁVNENÉHO 
POBYTU

UKONČENIE NEREGULÁRNEHO 
POBYTU

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.
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Pozmeňujúci návrh 488
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

UKONČENIE NEOPRÁVNENÉHO 
POBYTU

UKONČENIE NEREGULÁRNEHO 
POBYTU

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate každého štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na ich území bez toho, aby boli 
dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 
až 5.

1. Členské štáty pred vydaním 
rozhodnutia o návrate každého štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
neregulárne zdržiava na ich území, 
skontrolujú, či by bolo možné postavenie 
takejto osoby legalizovať na základe jej 
existujúcich väzieb s členským štátom, 
a to bez toho, aby boli dotknuté výnimky 
uvedené v odsekoch 2 až 5.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 490
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate každého štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na ich území bez toho, aby boli 
dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 
až 5.

1. Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate a príkaz na zaistenie každého 
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na ich území, bez 
toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 až 5.

Or. nl

Odôvodnenie

Rozhodnutie o návrate bez príkazu na zaistenie zostáva v súčasnosti vo veľkej väčšine 
prípadov len na papieri. Práve v dôsledku toho európska azylová politika zlyháva. Tento 
pozmeňujúci návrh nadväzuje na odporúčanie uvedené v odôvodnení 28, aby sa nebránilo 
príprave návratu.

Pozmeňujúci návrh 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate každého štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na ich území bez toho, aby boli 
dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 
až 5.

1. Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate každého štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neregulárne 
zdržiava na ich území bez toho, aby boli 
dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 
až 5.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 492
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na 
území členského štátu a majú platné 
povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie 
udeľujúce právo na pobyt, ktoré vydal iný 
členský štát, sa vyžaduje, aby bezodkladne 
odišli na územie tohto iného členského 
štátu. Ak dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny túto požiadavku nedodrží alebo ak 
sa z dôvodu verejného poriadku alebo 
národnej bezpečnosti požaduje jeho 
bezodkladný odchod, uplatňuje sa odsek 
1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Od štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na 
území členského štátu a majú platné 
povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie 
udeľujúce právo na pobyt, ktoré vydal iný 
členský štát, sa vyžaduje, aby bezodkladne 
odišli na územie tohto iného členského 
štátu. Ak dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny túto požiadavku nedodrží alebo ak 
sa z dôvodu verejného poriadku alebo 
národnej bezpečnosti požaduje jeho 
bezodkladný odchod, uplatňuje sa odsek 1.

2. Od štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa neregulárne zdržiavajú na 
území členského štátu a majú platné 
povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie 
udeľujúce právo na pobyt, ktoré vydal iný 
členský štát, sa vyžaduje, aby bezodkladne 
odišli na územie tohto iného členského 
štátu. Ak dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny túto požiadavku nedodrží alebo ak 
sa z dôvodu verejného poriadku alebo 
národnej bezpečnosti požaduje jeho 
bezodkladný odchod, uplatňuje sa odsek 1.

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 494
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny túto požiadavku nedodrží, 
uplatňuje sa odsek 1 a členský štát, ktorý 
vydal rozhodnutie o návrate, uskutoční 
konzultácie v súlade s článkom 10 
nariadenia (EÚ) 2018/1860.
Ak členský štát, ktorý udelil povolenie na 
pobyt alebo iné oprávnenie udeľujúce 
právo na pobyt, oznámi členskému štátu, 
ktorý vydal rozhodnutie o návrate, že 
takéto povolenie alebo oprávnenie 
zachováva a v prípade, že nevydá 
rozhodnutie v lehote stanovenej v článku 
10 písm. e) nariadenia (EÚ) 2018/1860, 
tento členský štát je povinný udeliť 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny 
povolenie na vstup na svoje územie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže sa týmto nariadením stanovujú iba pravidlá týkajúce sa konzultácií medzi členskými 
štátmi, prostredníctvom tejto smernice by sa mali zaviesť pravidlá o prijímaní štátnych 
príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov, ktoré sú logickým dôsledkom konania 
začatého podľa nariadenia (EÚ) 2018/1860, a to v prípadoch, v ktorých nebolo platné 
povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie udeľujúce právo na pobyt odňaté. Keďže 28. 
novembra 2018 bol v oblasti návratu uverejnený právny predpis o SIS, v záujme právnej 
konzistentnosti a z dôvodu, že sa obidva dokumenty týkajú otázky návratu, je ich potrebné 
prepojiť.
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Pozmeňujúci návrh 495
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu upustiť od 
vydania rozhodnutia o návrate štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na ich území 
v prípade, že si dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny vezme späť iný 
členský štát na základe dvojstranných 
dohôd alebo dojednaní platných k 13. 
januáru 2009. V takom prípade členský 
štát, ktorý vzal späť dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny, uplatní odsek 1.

3. Členské štáty môžu upustiť od 
vydania rozhodnutia o návrate štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na ich území 
v prípade, že si dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny vezme späť iný 
členský štát na základe dohôd platných k 
13. januáru 2009. Rozhodnutie členského 
štátu neprijať rozhodnutie o návrate na 
základe dvojstrannej dohody musí byť 
písomné a obsahovať primerané 
odôvodnenie a musí zohľadniť všetky 
procesné a vecné záruky podľa tejto 
smernice a práva EÚ. Uvedené 
rozhodnutia nikdy nemôžu brániť 
prístupu k postupu medzinárodnej 
ochrany a právam maloletých osôb.

Or. it

Odôvodnenie

Len dohody o readmisii umožňujú demokratickú a parlamentnú kontrolu; každé rozhodnutie o 
neuskutočnení návratu musí rešpektovať všetky procesné a vecné záruky a chrániť zásadu 
najvyššieho záujmu maloletej osoby. Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 16 a odôvodneniu 19 o rozhodnutiach o návrate a 
možnosti ich využitia.

Pozmeňujúci návrh 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu upustiť od 
vydania rozhodnutia o návrate štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 

3. Členské štáty môžu upustiť od 
vydania rozhodnutia o návrate štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
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neoprávnene zdržiava na ich území 
v prípade, že si dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny vezme späť iný 
členský štát na základe dvojstranných 
dohôd alebo dojednaní platných k 13. 
januáru 2009. V takom prípade členský 
štát, ktorý vzal späť dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny, uplatní odsek 1.

neregulárne zdržiava na ich území 
v prípade, že si dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny vezme späť iný 
členský štát na základe dvojstranných 
dohôd alebo dojednaní platných k 13. 
januáru 2009. V takom prípade členský 
štát, ktorý vzal späť dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny, uplatní odsek 1.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 497
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného 
oprávnenia udeľujúceho štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na ich území, právo 
na pobyt z humanitárnych dôvodov, 
dôvodov hodných osobitného zreteľa 
alebo iných dôvodov. V tomto prípade sa 
rozhodnutie o návrate nevydáva. Ak sa 
rozhodnutie o návrate už vydalo, zruší sa 
alebo sa pozastaví jeho účinnosť na dobu 
trvania platnosti povolenia na pobyt alebo 
iného oprávnenia, ktorým sa udeľuje 
právo na pobyt.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Samotné konanie o azyle poskytuje dostatočné záruky, že sa zohľadní individuálna situácia 
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štátneho príslušníka tretej krajiny. Tento pozmeňujúci návrh súvisí s odôvodnením 28, 
v ktorom sa už odkazuje na individuálne posúdenie.

Pozmeňujúci návrh 498
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného 
oprávnenia udeľujúceho štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na ich území, právo 
na pobyt z humanitárnych dôvodov, 
dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo 
iných dôvodov. V tomto prípade sa 
rozhodnutie o návrate nevydáva. Ak sa 
rozhodnutie o návrate už vydalo, zruší sa 
alebo sa pozastaví jeho účinnosť na dobu 
trvania platnosti povolenia na pobyt alebo 
iného oprávnenia, ktorým sa udeľuje právo 
na pobyt.

4. Členské štáty vždy posúdia, či 
možno osobe udeliť samostatné povolenie 
na pobyt alebo iné oprávnenie udeľujúce 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
sa neregulárne zdržiava na ich území, 
právo na pobyt z humanitárnych dôvodov, 
z dôvodov týkajúcich sa práv a dôvodov 
hodných osobitného zreteľa alebo iných 
dôvodov. V tomto prípade sa rozhodnutie 
o návrate nevydáva. Ak sa rozhodnutie 
o návrate už vydalo, zruší sa alebo sa 
pozastaví jeho účinnosť na čas trvania 
platnosti povolenia na pobyt alebo iného 
oprávnenia, ktorým sa udeľuje právo na 
pobyt.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 499
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia 
udeľujúceho štátnemu príslušníkovi tretej 

4. Členské štáty musia v každom 
prípade zhodnotiť možnosť udelenia 
samostatného povolenia na pobyt alebo 
iného oprávnenia udeľujúceho štátnemu 
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krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na 
ich území, právo na pobyt z humanitárnych 
dôvodov, dôvodov hodných osobitného 
zreteľa alebo iných dôvodov. V tomto 
prípade sa nevydáva rozhodnutie o návrate. 
Ak sa rozhodnutie o návrate už vydalo, 
zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť 
na dobu trvania platnosti povolenia na 
pobyt alebo iného oprávnenia, ktorým sa 
udeľuje právo na pobyt.

príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiava na ich území, právo 
na pobyt z humanitárnych dôvodov, 
dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo 
iných dôvodov. V tomto prípade sa 
nevydáva rozhodnutie o návrate. Ak sa 
rozhodnutie o návrate už vydalo, zruší sa 
alebo sa pozastaví jeho účinnosť na dobu 
trvania platnosti povolenia na pobyt alebo 
iného oprávnenia, ktorým sa udeľuje právo 
na pobyt.

Or. it

Odôvodnenie

Súčasná formulácia ponecháva členským štátom veľkú voľnosť rozhodnúť, či udeliť povolenie 
alebo autorizáciu z dôvodov súcitu alebo z humanitárnych dôvodov. Tento pozmeňujúci návrh 
je spojený s pozmeňujúcim návrhom k odôvodneniu 19 o zrušení rozhodnutia z iných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia 
poskytujúceho štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na 
ich území, právo na pobyt z humanitárnych 
dôvodov, dôvodov hodných osobitného 
zreteľa alebo iných dôvodov. V tomto 
prípade sa rozhodnutie o návrate nevydáva. 
Ak sa rozhodnutie o návrate už vydalo, 
zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť 
na dobu trvania platnosti povolenia na 
pobyt alebo iného oprávnenia, ktorým sa 
udeľuje právo na pobyt.

4. Členské štáty môžu kedykoľvek 
rozhodnúť o udelení samostatného 
povolenia na pobyt alebo iného oprávnenia 
poskytujúceho štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý sa neregulárne zdržiava na 
ich území, právo na pobyt z humanitárnych 
dôvodov, dôvodov hodných osobitného 
zreteľa alebo iných dôvodov. V tomto 
prípade sa rozhodnutie o návrate nevydáva. 
Ak sa rozhodnutie o návrate už vydalo, 
zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť 
na čas trvania platnosti povolenia na pobyt 
alebo iného oprávnenia, ktorým sa udeľuje 
právo na pobyt.

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 501
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v prípade štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na území členského štátu, 
prebieha konanie o obnovenie povolenia na 
jeho pobyt alebo iného oprávnenia 
udeľujúceho právo na pobyt, tento členský 
štát zváži možnosť upustiť od vydania 
rozhodnutia o návrate až do ukončenia 
uvedeného konania.

5. Ak v prípade štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na území členského štátu, 
prebieha konanie o obnovenie povolenia na 
jeho pobyt alebo iného oprávnenia 
udeľujúceho právo na pobyt, vydaním 
rozhodnutia o návrate sa uvedené konanie 
ukončí.

Or. nl

Odôvodnenie

Malo by sa predísť miešaniu rôznych konaní, ktorým sa azylová politika oslabuje. Tento 
pozmeňujúci návrh je potrebný na dosiahnutie cieľa uvedeného v odôvodnení 3.

Pozmeňujúci návrh 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v prípade štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na území členského štátu, 
prebieha konanie o obnovenie povolenia na 
jeho pobyt alebo iného oprávnenia 
udeľujúceho právo na pobyt, tento členský 

5. Ak v prípade štátneho príslušníka 
tretej krajiny, ktorý sa neregulárne 
zdržiava na území členského štátu, 
prebieha konanie o obnovenie povolenia na 
jeho pobyt alebo iného oprávnenia 
udeľujúceho právo na pobyt, tento členský 
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štát zváži možnosť upustiť od vydania 
rozhodnutia o návrate až do ukončenia 
uvedeného konania.

štát zváži možnosť upustiť od vydania 
rozhodnutia o návrate až do ukončenia 
uvedeného konania.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 503
Isabel Santos

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate bezprostredne po prijatí 
rozhodnutia o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
vrátane rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 504
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie 
o návrate bezprostredne po prijatí 
rozhodnutia o ukončení oprávneného 

vypúšťa sa
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pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
vrátane rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
podľa ustanovení svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 

Členské štáty môžu vydať rozhodnutie 
o návrate bezprostredne po prijatí 
rozhodnutia o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny.
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postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [kvalifikačné 
nariadenie], len v prípade, že sa v rámci 
konania o azyle individuálne a v plnom 
rozsahu posúdila zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia v zmysle 
európskeho a medzinárodného práva.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť, ale nie povinnosť vydať rozhodnutie o návrate ihneď po 
rozhodnutí o ukončení legálneho pobytu alebo spolu s ním, pretože v niektorých prípadoch by 
si mohli individuálne okolnosti vyžadovať iný postup. Okrem toho nie všetky členské štáty 
počas konania o azyle alebo pri prijímaní rozhodnutia o zamietnutí či ukončení legálneho 
pobytu v plnej miere posudzujú aspekt vyhostenia alebo vrátenia podľa acquis v oblasti 
návratu. Takisto by sa nemala takýmto okamžitým vydaním rozhodnutia o návrate znemožniť 
prípadná snaha o podanie odvolania či uplatnenie práva zdržiavať sa na území počas 
odvolacích konaní.

Pozmeňujúci návrh 508
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Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [kvalifikačné 
nariadenie], a to s cieľom zaručiť 
bezproblémový priebeh konaní, ktoré sú 
zároveň v najlepšom záujme navrátilcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia 
o ukončení oprávneného pobytu štátneho 
príslušníka tretej krajiny vrátane 
rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade s 
nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Členské štáty vydajú rozhodnutie o návrate 
súčasne alebo bezprostredne po prijatí 
rozhodnutia o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
vrátane rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade s 
nariadením (EÚ) .../...[kvalifikačné 
nariadenie].

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 510
Jeroen Lenaers
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Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v tom istom akte s rozhodnutím 
o ukončení alebo zamietnutí oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
vrátane rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [kvalifikačné 
nariadenie]; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spolu s rozhodnutím alebo bez 
zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia 
o ukončení alebo zamietnutí oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny 
vrátane rozhodnutia, ktorým sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny nepriznáva 
postavenie utečenca alebo postavenie 
osoby s doplnkovou ochranou v súlade 
s nariadením (EÚ) .../... [kvalifikačné 
nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nebráni členským štátom 
prijať rozhodnutie o návrate spolu 
s rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, 
rozhodnutím o odsune a/alebo o zákaze 
vstupu v jednom správnom alebo súdnom 
rozhodnutí alebo akte v zmysle ustanovení 
ich vnútroštátnych právnych predpisov.

Táto smernica nebráni členským štátom 
prijať rozhodnutie o návrate spolu 
s rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, 
rozhodnutím o odsune a/alebo o zákaze 
vstupu v jednom správnom alebo súdnom 
rozhodnutí alebo akte v zmysle ustanovení 
ich vnútroštátnych právnych predpisov 
a uplatniť ich bez toho, aby boli dotknuté 
procesné záruky stanovené v kapitole III 
a v iných príslušných ustanoveniach 
práva Únie a vnútroštátneho práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nebráni členským štátom 
prijať rozhodnutie o návrate spolu 
s rozhodnutím o ukončení oprávneného 
pobytu štátneho príslušníka tretej 
krajiny, rozhodnutím o odsune a/alebo 
o zákaze vstupu v jednom správnom alebo 
súdnom rozhodnutí alebo akte v zmysle 
ustanovení ich vnútroštátnych právnych 
predpisov.

Táto smernica za žiadnych okolností 
neovplyvňuje práva zakotvené v článku 47 
Charty základných práv Európskej únie 
znížením úrovne a dostupnosti účinných 
súdnych prostriedkov nápravy 
v porovnaní s právami, ktoré sú podľa 
vnútroštátneho práva dostupné pre ich 
občanov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 16.

Pozmeňujúci návrh 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú bez 
toho, aby boli dotknuté záruky podľa 
kapitoly III a podľa iných príslušných 
ustanovení práva Únie a vnútroštátneho 
práva.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú bez 
toho, aby boli dotknuté záruky podľa 
kapitoly III a podľa iných príslušných 
ustanovení práva Únie a vnútroštátneho 
práva.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Členské štáty môžu v súlade so 
smernicou Rady 2001/40/ES uznať 
akékoľvek rozhodnutie o návrate, ktoré 
vydali príslušné orgány iných členských 
štátov v súlade s odsekom 1. V takýchto 
prípadoch sa návrat vykonáva podľa 
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uplatniteľných právnych predpisov 
členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje 
konanie o návrate.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. 8. Členské štáty môžu podľa 
potreby spolupracovať prostredníctvom 
určených kontaktných miest s cieľom 
uľahčiť vykonávanie rozhodnutí o 
návrate. Členské štáty môžu 
spolupracovať najmä tým, že umožnia 
tranzit cez územie iného členského štátu 
na účely vykonania rozhodnutia o návrate 
alebo získania cestovných dokladov. 
Špecifické pravidlá takejto spolupráce sa 
môžu stanoviť v dvojstranných alebo 
viacstranných dojednaniach alebo 
dohodách a môžu zahŕňať podmienky 
sprevádzania, lehoty na odpoveď a 
informácie o súvisiacich nákladoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 518
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, 
aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 a 4. Členské štáty môžu vo 

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke maximálne šesť mesiacov bez 
toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 a 4.
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svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch ustanoviť, že takáto lehota sa 
poskytne len na základe žiadosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. V takomto prípade informujú 
členské štáty dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
predloženia uvedenej žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod v 
dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, aby 
boli dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 
2 a 4. Členské štáty môžu vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanoviť, že takáto lehota sa poskytne len 
na základe žiadosti dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny. V takomto 
prípade informujú členské štáty štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
predloženia uvedenej žiadosti.

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod v 
dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, aby 
boli dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 
2 a 4. Členské štáty môžu vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanoviť, že takáto lehota sa poskytne len 
na základe žiadosti dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny. V takomto 
prípade informujú členské štáty štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
predloženia uvedenej žiadosti a 
o programoch dobrovoľného návratu 
dostupných v jazyku, ktorému štátny 
príslušník tretej krajiny, ktorého pobyt je 
neoprávnený, rozumie, a v primeranom 
čase, aby im umožnili vykonávanie práv 
zaručených touto smernicou.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 520
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, 
aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 a 4. Členské štáty môžu vo 
svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch ustanoviť, že takáto lehota sa 
poskytne len na základe žiadosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. V takomto prípade informujú 
členské štáty dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
predloženia uvedenej žiadosti.

Členské štáty v rámci jednotlivých 
prípadov poskytnú primeranú lehotu na 
dobrovoľný odchod a na vydanie 
rozhodnutia o návrate v dĺžke maximálne 
tridsať dní bez toho, aby boli dotknuté 
výnimky uvedené v odsekoch 2 a 4. 
Členské štáty môžu vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
ustanoviť, že takáto lehota sa poskytne len 
na základe žiadosti dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny. V takomto 
prípade informujú členské štáty dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
o možnosti predloženia uvedenej žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Členským štátom by sa mal na posúdenie jednotlivých rozhodnutí o návrate poskytnúť 
primeraný počet dní. Text nebol v tomto bode dosť zrozumiteľný. Lehota v dĺžke maximálne 
30 dní je okrem toho potrebná aj na zabezpečenie účinného návratu.

Pozmeňujúci návrh 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, 
aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 a 4. Členské štáty môžu vo 
svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch ustanoviť, že takáto lehota sa 
poskytne len na základe žiadosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. V takomto prípade informujú 
členské štáty štátneho príslušníka tretej 
krajiny o možnosti predloženia uvedenej 

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke tridsať dní bez toho, aby boli 
dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 
a 4. Vo všeobecnosti členské štáty 
poskytnú takúto lehotu bez toho, aby bola 
potrebná žiadosť od štátneho príslušníka 
tretej krajiny. Členské štáty informujú 
štátneho príslušníka tretej krajiny o tejto 
lehote na dobrovoľný odchod.
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žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

As voluntary departure is the most (cost) efficient option, as underlined by various reports 
and by the EP impact assessment, this should always be given the full opportunity and 
priority, rather than limiting it. Making 30 days the standard applicable time frame will allow 
for clarity and will give actual opportunity for voluntary departure to materialise, as this is 
often a lengthy process of decision-making and arranging practicalities. Moreover, to fully 
facilitate voluntary departure, the 30 period should be granted as a general rule, not merely 
after an application for it by the third country national. This would also limit the burden on 
the Member States, as no separate application procedure will need to be set up.

Pozmeňujúci návrh 522
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, 
aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 a 4. Členské štáty môžu vo 
svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch stanoviť, že takáto lehota sa 
poskytne len na základe žiadosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. V takomto prípade informujú 
členské štáty dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
predloženia uvedenej žiadosti.

Za výnimočných okolností sa v rozhodnutí 
o návrate poskytne primeraná lehota na 
dobrovoľný odchod v dĺžke maximálne 
tridsať dní. Členské štáty môžu vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanoviť, že takáto lehota sa poskytne len 
na základe žiadosti dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny. V takomto 
prípade informujú členské štáty dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
o možnosti predloženia uvedenej žiadosti.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke maximálne tridsať dní bez toho, 
aby boli dotknuté výnimky uvedené 
v odsekoch 2 a 4. Členské štáty môžu vo 
svojich vnútroštátnych právnych 
predpisoch ustanoviť, že takáto lehota sa 
poskytne len na základe žiadosti 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny. V takomto prípade informujú 
členské štáty dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
predloženia uvedenej žiadosti.

V rozhodnutí o návrate sa poskytne 
primeraná lehota na dobrovoľný odchod 
v dĺžke tridsať dní bez toho, aby boli 
dotknuté výnimky uvedené v odsekoch 2 
a 4. Členské štáty môžu vo svojich 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
ustanoviť, že takáto lehota sa poskytne len 
na základe žiadosti dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny. V takomto 
prípade informujú členské štáty dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
o možnosti predloženia uvedenej žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Lehota stanovená v prvom pododseku 
nevylučuje možnosť, aby dotknutí štátni 
príslušníci tretích krajín opustili členský 
štát skôr.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dĺžka lehoty na dobrovoľný odchod sa 
určí s náležitým ohľadom na osobitné 
okolnosti konkrétneho prípadu, pričom sa 
zohľadní najmä predpoklad na návrat.

vypúšťa sa
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Or. nl

Odôvodnenie

Azylová politika si vyžaduje zjednodušené, jasné postupy, pri ktorých sú kľúčové rovnaké 
práva.

Pozmeňujúci návrh 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dĺžka lehoty na dobrovoľný odchod sa 
určí s náležitým ohľadom na osobitné 
okolnosti konkrétneho prípadu, pričom sa 
zohľadní najmä predpoklad na návrat.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hoci individuálne určenie je určite dôležité, nie je potrebné ako všeobecné pravidlo 
a v zásade by sa malo vždy poskytnúť 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, keď sa určí kratšia 
lehota podľa pozmeňujúceho návrhu k článku 9 ods. 4, by sa malo skutočne vykonať 
individuálne posúdenie.

Pozmeňujúci návrh 527
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dĺžka lehoty na dobrovoľný odchod sa 
určí s náležitým ohľadom na osobitné 
okolnosti konkrétneho prípadu, pričom sa 
zohľadní najmä predpoklad na návrat.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dĺžka lehoty na dobrovoľný odchod sa určí 
s náležitým ohľadom na osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu, pričom sa zohľadní 
najmä predpoklad na návrat.

Dĺžka lehoty na dobrovoľný odchod sa určí 
s náležitým ohľadom na osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 529
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty v prípade potreby 
predĺžia lehotu na dobrovoľný odchod 
o primeraný čas, v ktorom zohľadnia 
osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, 
ako je dĺžka pobytu, existencia 
školopovinných detí a iné rodinné alebo 
sociálne väzby.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Pre deti je prospešné čo najskôr sa vrátiť do systému vzdelávania vo svojej domovskej krajine 
v rámci svojich kultúrnych tradícií a vo svojom materinskom jazyku. Konanie by malo byť 
také krátke, aby sa počas neho nerozvinuli žiadne ďalšie rodinné a sociálne väzby s cieľom 
využiť tieto väzby na presadzovanie trvalého pobytu po zamietnutí. Týmto pozmeňujúcim 
návrhom sa odstraňuje možnosť predĺženia lehoty z dôvodov, ktoré sú v rozpore s cieľom 
uvedeným v odôvodnení 3.

Pozmeňujúci návrh 530
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty v prípade potreby 
predĺžia lehotu na dobrovoľný odchod 
o primeraný čas, v ktorom zohľadnia 
osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, 
ako je dĺžka pobytu, existencia 
školopovinných detí a iné rodinné alebo 
sociálne väzby.

2. Členské štáty v prípade potreby 
predĺžia lehotu na dobrovoľný odchod 
o primeraný čas, v ktorom zohľadnia 
osobitné okolnosti konkrétneho prípadu, 
ako je dĺžka pobytu, existencia 
školopovinných detí, iné rodinné alebo 
sociálne väzby, choroba a hospitalizácia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 531
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Počas lehoty na dobrovoľný odchod 
sa môžu uložiť určité povinnosti s cieľom 
vyhnúť sa riziku úteku, ako napríklad 
pravidelné hlásenie sa príslušným 
orgánom, zloženie primeranej finančnej 
záruky, odovzdanie dokladov alebo 
povinnosť zdržiavať sa na určitom mieste.

3. Počas lehoty na dobrovoľný odchod 
sa môžu uložiť určité povinnosti s cieľom 
vyhnúť sa riziku úteku, ako napríklad 
pravidelné hlásenie sa príslušným 
orgánom, zloženie primeranej finančnej 
záruky, ktorá je pre štátneho príslušníka 
tretej krajiny udržateľná, odovzdanie 
dokladov alebo povinnosť zdržiavať sa na 
určitom mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Lehotu na dobrovoľný odchod 
členské štáty neudelia v týchto prípadoch:

vypúšťa sa

a) keď existuje riziko úteku zistené 
v súlade s článkom 6;
b) keď žiadosť o oprávnený pobyt bola 
zamietnutá ako zjavne neodôvodnená 
alebo podvodná;
c) keď dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Lehotu na dobrovoľný odchod 
členské štáty neudelia v týchto prípadoch:

4. Vo výnimočných prípadoch by sa 
po individuálnom posúdení vyhliadok na 
návrat mohla udeliť aj kratšia lehota na 
dobrovoľný odchod v dĺžke najmenej 
15 dní. Lehotu kratšiu ako 15 dní možno 
udeliť len vtedy, ak sa na základe 
individuálneho posúdenia zistilo, že sa 
uplatňujú tieto prípady:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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4. Lehotu na dobrovoľný odchod 
členské štáty neudelia v týchto prípadoch:

4. Lehotu na dobrovoľný odchod 
členské štáty môžu udeliť v dĺžke 
najmenej sedem dní a výnimočne upustiť 
od udelenia lehoty na dobrovoľný odchod 
v týchto prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) keď existuje riziko úteku zistené 
v súlade s článkom 6;

a) v prípade výslovného vyjadrenia 
nesúladu s opatreniami týkajúcimi sa 
návratu, ktoré sa uplatňujú na základe 
tejto smernice, alebo v prípade nesúladu 
s opatrením zameraným na zabránenie 
riziku úteku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) keď žiadosť o oprávnený pobyt 
bola zamietnutá ako zjavne neodôvodnená 
alebo podvodná;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) keď žiadosť o oprávnený pobyt 
bola zamietnutá ako zjavne neodôvodnená 
alebo podvodná;

b) keď žiadosť o oprávnený pobyt 
bola zamietnutá ako podvodná;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k článku 9 ods. 4 o možnosti skrátiť lehotu na dobrovoľný odchod. 
Odkaz na „zjavne neodôvodnenú“ žiadosť je potrebné vypustiť, pretože v spojení s návrhmi 
nariadenia o konaní o azyle by sa to mohlo týkať všetkých žiadostí o azyl z tzv. bezpečných 
tretích krajín/krajín pôvodu, čím by sa z možnosti dobrovoľného odchodu potenciálne vylúčili 
veľké skupiny žiadateľov o azyl.

Pozmeňujúci návrh 538
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) keď dotknutý štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

c) keď dotknutý štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť alebo bol odsúdený za 
spáchanie trestného činu, za ktorý možno 
uložiť trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnením uvedenej vety sa objasňuje, že spáchanie trestného činu, za ktorý možno v zmysle 
tejto smernice uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky, by nemalo ovplyvniť rozhodnutie o návrate, ktoré sa vzťahuje na túto osobu. To isté 
platí aj pre ostatné časti tejto smernice, v ktorých sa uvedená veta doplnila.
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Pozmeňujúci návrh 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) keď dotknutý štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

c) keď dotknutý štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje skutočné 
a aktuálne riziko pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) keď bolo posúdenie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu v prípadoch 
uvedených v článku 39 ods. 1 písm. c), d) 
alebo f) nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle] zamietnuté alebo keď 
bola žiadosť o medzinárodnú ochranu 
v prípadoch uvedených v článku 40 ods. 1 
písm. b), c) alebo d) nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] zamietnutá 
po zrýchlenom konaní o posúdení 
žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže smernica o návrate je čiastočne spojená s nariadením o konaní o azyle, smernica 
o návrate by sa mala zosúladiť s pozíciou Parlamentu k tomuto nariadeniu. Preto v tejto 
smernici dopĺňame potrebné odkazy na článok 39 nariadenia o konaní o azyle týkajúci sa 
konkludentného späťvzatia žiadosí a na článok 40 nariadenia o konaní o azyle, ktorý sa týka 
zrýchleného konania.
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Pozmeňujúci návrh 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Táto skutočnosť by sa mala 
vzťahovať najmä na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
v niekoľkých členských štátoch spáchali 
trestné činy alebo trestné činy súvisiace 
s terorizmom alebo závažnou trestnou 
činnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) Toto by sa malo vzťahovať aj na 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
boli odsúdení za podvody v oblasti dávok 
používaním viacerých totožností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sa v rozhodnutí o návrate 
stanovuje lehota na dobrovoľný odchod 
a za predpokladu, že štátny príslušník 
tretej krajiny, na ktorého sa rozhodnutie 
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vzťahuje, nepredstavuje hrozbu pre 
verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť členských 
štátov, môže v uvedenej lehote a výlučne 
na účely výkonu tohto rozhodnutia prejsť 
cez územie iného členského štátu, než je 
členský štát, ktorý vydal rozhodnutie.
Členské štáty môžu vyžadovať, aby takýto 
tranzit podliehal ich predchádzajúcemu 
súhlasu.
Členské štáty informujú Komisiu a seba 
navzájom o zavedení alebo zrušení 
povinnosti získať ich predchádzajúci 
súhlas na tranzit štátneho príslušníka 
tretej krajiny cez ich územia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 544
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu rozhodnúť 
o neudelení lehoty na dobrovoľný odchod, 
ak dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje skutočnú a aktuálnu hrozbu 
pre verejnú alebo národnú bezpečnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 9 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. 5. Ak sa na území členského štátu 
nachádza štátny príslušník tretej krajiny:
a) v súvislosti s ktorým iný členský štát 
vydal rozhodnutie o návrate bez lehoty na 
dobrovoľný odchod;
b) ktorý napriek tomu, že sa na neho 
vzťahuje rozhodnutie o návrate vydané 
iným členským štátom so stanovením 
lehoty na dobrovoľný odchod, nezískal 
súhlas s tranzitom cez územie tohto 
členského štátu, ak sa takýto súhlas 
vyžadoval;
c) ktorý sa považuje za hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť tohto členského 
štátu;
môže tento členský štát buď uplatniť 
postup stanovený v smernici Rady 
2001/40/ES, alebo vrátiť dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny do 
členského štátu, ktorý vydal rozhodnutie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 546
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 

vypúšťa sa
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zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí nie sú držiteľmi 
platného cestovného dokladu, a na 
získanie takéhoto dokladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu.

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu. Členské štáty takisto zintenzívnia 
spoluprácu vrátane výmeny informácií 
a uplatňovania smernice 2001/40/ES 
o vzájomnom uznávaní rozhodnutí 
o vyhostení štátnych príslušníkov tretích 
krajín v súlade so zárukami základných 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu.

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Prioritou budú štátni 
príslušníci tretích krajín, ktorí boli 
odsúdení za závažné a opakované trestné 
činy, a to najmä za terorizmus. Uvedené 
opatrenia zahŕňajú všetky opatrenia, ktoré 
sú potrebné na potvrdenie totožnosti 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú 
držiteľmi platného cestovného dokladu, 
a na získanie takéhoto dokladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade s 
článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade s 
článkom 9 . Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu.

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade s 
článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade s 
článkom 9 . Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu, najmä sankcie vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, ak 
sú stanovené členskými štátmi.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 550
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu.

1. Členské štáty prijmú všetky 
potrebné opatrenia na vykonanie 
rozhodnutia o návrate. Uvedené opatrenia 
zahŕňajú všetky opatrenia, ktoré sú 
potrebné na zaistenie osôb alebo 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na potvrdenie 
totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
nie sú držiteľmi platného cestovného 
dokladu, a na získanie takéhoto dokladu.

Or. nl

Odôvodnenie

Nevyhnutnou súčasťou účinného azylového systému je nútený návrat. O lehote na dobrovoľný 
odchod možno uvažovať len vo výnimočných situáciách.

Pozmeňujúci návrh 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 

1. Členské štáty prijmú všetky 
opatrenia potrebné na vykonanie 
rozhodnutia o návrate, ak sa neposkytla 
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lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu.

lehota na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 ods. 4 alebo sa nesplnila 
povinnosť návratu v rámci lehoty na 
dobrovoľný odchod poskytnutej v súlade 
s článkom 9. Uvedené opatrenia zahŕňajú 
všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
potvrdenie totožnosti neregulárne sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu, a na získanie takéhoto 
dokladu.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 552
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné 
prípady stanovené v práve Únie 
a v medzinárodnom práve, na základe 
ktorých nie je odsun štátneho príslušníka 
tretej krajiny povolený, a okrem prípadov, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
doplnkovej ochrany, je rozhodnutie 
o návrate a odsune štátneho príslušníka 
tretej krajiny do tretej krajiny alebo na 
územie, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne 
opatrenia prijaté Európskou úniou podľa 
článku 215 ZFEÚ alebo hlavy V kapitoly 
2 Zmluvy o EÚ, ako aj reštriktívne 
opatrenia prijaté Bezpečnostnou radou 
Organizácie Spojených národov v súlade 
s kapitolou VII Charty Organizácie 
Spojených národov, zakázané, a to bez 
výnimky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak členský štát poskytol lehotu na 
dobrovoľný odchod v súlade s článkom 9 
a počas tejto lehoty nevznikne riziko 
v zmysle článku 9 ods. 4, rozhodnutie 
o návrate možno vykonať až po jej 
uplynutí.

2. Ak členský štát poskytol lehotu 
na dobrovoľný odchod v súlade s článkom 
9 a počas tejto lehoty nevznikne riziko 
v zmysle článku 9 ods. 4a, rozhodnutie 
o návrate možno vykonať až po jej 
uplynutí.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 9 ods. 4a.

Pozmeňujúci návrh 554
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu vydať osobitné 
správne alebo súdne rozhodnutie alebo 
akt, ktorým nariadia odsun.

3. Členské štáty by mali v rozhodnutí 
o návrate zároveň nariadiť odsun.

Or. nl

Odôvodnenie

Toto opatrenie povedie k zjednodušeniu administratívy a k vytvoreniu jasnejšej 
a spravodlivejšej právnej situácie pre všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín. Tento 
pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie účinnej politiky návratu, ktorá sa spomína 
v odôvodnení 3.
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Pozmeňujúci návrh 555
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že členské štáty použijú 
na odsun štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý sa odsunu bráni, ako poslednú 
možnosť donucovacie opatrenia, takéto 
opatrenia musia byť primerané a použitie 
sily nesmie prekročiť rozumnú mieru. 
Tieto opatrenia sa uplatňujú v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a v súlade so základnými právami a pri 
riadnom rešpektovaní dôstojnosti a telesnej 
integrity dotknutého štátneho príslušníka 
tretej krajiny.

4. Členské štáty nikdy nepoužijú na 
odsun štátneho príslušníka tretej krajiny 
donucovacie opatrenia. Členské štáty sú 
vždy povinné dodržiavať základné práva 
pri riadnom rešpektovaní dôstojnosti 
a telesnej integrity dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 40.

Pozmeňujúci návrh 556
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že členské štáty použijú 
na odsun štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý sa odsunu bráni, ako poslednú 
možnosť donucovacie opatrenia, takéto 
opatrenia musia byť primerané a použitie 
sily nesmie prekročiť rozumnú mieru. 
Tieto opatrenia sa uplatňujú v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a v súlade so základnými právami a pri 
riadnom rešpektovaní dôstojnosti a telesnej 
integrity dotknutého štátneho príslušníka 

4. V prípade, že členské štáty použijú 
na odsun štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý sa odsunu bráni, donucovacie 
opatrenia, takéto opatrenia musia byť 
primerané a použitie sily nesmie prekročiť 
rozumnú mieru. Tieto opatrenia sa 
uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a v súlade so 
základnými právami a pri riadnom 
rešpektovaní dôstojnosti a telesnej integrity 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
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tretej krajiny. krajiny.

Or. nl

Odôvodnenie

Nútená repatriácia nelegálneho cudzinca by mala byť prvou voľbou. Tento pozmeňujúci 
návrh je potrebný na zabezpečenie účinnej politiky návratu, ktorá sa spomína v odôvodnení 3.

Pozmeňujúci návrh 557
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri leteckých odsunoch členské 
štáty zohľadňujú všeobecné pokyny 
k bezpečnostným predpisom na spoločné 
letecké odsuny, ktoré tvoria prílohu 
k rozhodnutiu 2004/573/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 40.

Pozmeňujúci návrh 558
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty stanovia účinný 
systém monitorovania nútených návratov.

6. Členské štáty zabezpečia 
monitorovanie návratov prostredníctvom 
nezávislých vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva. Členské štáty zabezpečia, 
aby všetky operácie núteného návratu boli 
riadne monitorované nezávislými 
pozorovateľmi pre návrat, ktorí sú 
primerane vyškolení v oblasti základných 
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práv Únie, medzinárodných práv 
a utečeneckého práva.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty stanovia účinný 
systém monitorovania nútených návratov.

6. Členské štáty stanovia účinný 
systém monitorovania nútených návratov. 
Tento systém neznamená systematické 
vykonávanie kontroly každej operácie 
núteného návratu.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje odôvodnenie 4 a objasňuje rozsah povinností, ktoré z 
neho vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh 560
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Nezávislí pozorovatelia pre návrat 
aj bez predchádzajúceho oznámenia 
vykonajú inšpekcie zariadení určených na 
zaistenie a akýchkoľvek iných 
vnútroštátnych zariadení, v ktorých 
zaistení alebo umiestnení štátni 
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príslušníci tretích krajín čakajú na odsun.
Počas inšpekcie majú nezávislí 
pozorovatelia pre návrat možnosť:
– vstupu do všetkých častí zariadení 
určených na zaistenie,
– viesť rozhovor so štátnym príslušníkom 
tretej krajiny, ktorý je zaistený alebo 
umiestnený v takomto zariadení,
– položiť akékoľvek otázky personálu 
pracujúcemu v zariadeniach na zaistenie,
– vyžiadať si a získať kópie dokladov.
Každá nezávislá vnútroštátna inštitúcia 
pre ľudské práva poverená 
monitorovaním návratov podá 
Európskemu parlamentu a/alebo 
národnému parlamentu príslušného 
členského štátu, v ktorom táto inštitúcia 
pôsobí, správu o porušení ustanovení tejto 
smernice, ako aj o porušení základných 
práv členským štátom pri uplatňovaní 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti 
s vyhostením, znáša štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorého sa týka rozhodnutie 
o návrate, alebo akákoľvek iná osoba 
alebo subjekt zodpovedný za pobyt alebo 
zamestnanie štátneho príslušníka tretej 
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krajiny na ich území.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak by sa ním porušila zásada 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia alebo

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom dosiahnuť súlad s úpravami bodov článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a článok 22 – 
odsek 6 – pododsek 1 sa odkazy na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-
refoulement“) vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 563
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak by sa ním porušila zásada 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia alebo

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia je dostatočne zaručená a odkladanie odsunu nie je 
v súvislosti s ňou žiadnym prínosom. Zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia už bola 
uvedená v odôvodnení 20 a príslušné medzinárodné dohovory o ľudských právach sú uvedené 
v odôvodnení 4. Samotné odloženie vyhostenia je v rozpore s účinnou azylovou politikou, 
ktorá sa spomína v odôvodnení 3.
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Pozmeňujúci návrh 564
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) účasť štátneho príslušníka tretej 
krajiny na prebiehajúcom trestnom alebo 
správnom konaní ako obete, podozrivej 
osoby alebo svedka, najmä v súvislosti so 
smernicou 2009/52/ES, smernicou 
2011/36/EÚ a smernicou 2012/29/EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 14 a k odôvodneniu 15a (novému).

Pozmeňujúci návrh 565
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) fyzický alebo duševný stav 
štátneho príslušníka tretej krajiny;

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Fyzický alebo duševný stav štátneho príslušníka tretej krajiny sa v rámci konania posudzoval 
už skôr. V minulosti sa osobitná zmienka o týchto podrobnostiach po skončení konania viedla 
k zosnovaným udalostiam pri repatriácii. Výsledkom je neúčinný azylový systém a menej 
spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho návrhu je zabrániť tomu, aby účinnej politike návratu spomínanej 
v odôvodnení 3 bránil kolotoč súdnych konaní.
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Pozmeňujúci návrh 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Návrh smernice
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 Návrat a odsun maloletých osôb 
bez sprievodu

12 Návrat a odsun detí bez sprievodu

Or. en

Odôvodnenie

Medziskupina pre práva detí zavádza dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby sa v rámci 
konaní o návrate, ktoré sa týkajú detí, vždy v prvom rade zohľadňoval záujem dieťaťa, a to 
bez ohľadu na to, či sú deti bez sprievodu, odlúčené od rodičov alebo v sprievode svojej 
rodiny.

Pozmeňujúci návrh 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12 Návrat a odsun maloletých osôb bez 
sprievodu

12 Návrat a odsun maloletých osôb

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20.

Pozmeňujúci návrh 568
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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12 Návrat a odsun maloletých osôb bez 
sprievodu

12 Návrat a odsun maloletých osôb

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 40.

Pozmeňujúci návrh 569
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, 
ktoré nie sú orgánmi, ktoré vo veci 
návratu konajú, primeranú pomoc 
s náležitým prihliadaním k najlepším 
záujmom dieťaťa.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

V záujme maloletej osoby je, aby sa čo najskôr vrátila do svojej domovskej krajiny, kde bude 
za ňu niesť zodpovednosť vláda jej domovskej krajiny. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný 
na zabezpečenie účinnej politiky návratu, ktorá sa spomína v odôvodnení 3.

Pozmeňujúci návrh 570
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 

1. Čo najskôr po identifikácii 
maloletej osoby a v každom prípade pred 
rozhodnutím o vydaní rozhodnutia 
o návrate maloletej osoby vykonajú 
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konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

členské štáty posúdenie záujmu dieťaťa 
s cieľom určiť trvalé riešenia pre dieťa 
na základe posúdenia jeho záujmu, či už 
ide o dieťa v rodine, bez sprievodu alebo 
o dieťa odlúčené od rodičov. V prípadoch, 
keď sa určí, že návrat je v záujme 
dieťaťa, zavedú sa osobitné a primerané 
opatrenia na jeho realizáciu. Príslušné 
orgány, ktoré nie sú orgánmi, ktoré vo veci 
návratu konajú, poskytnú primeranú 
pomoc vrátane vyškolených 
poskytovateľov starostlivosti o dieťa, ako 
aj právnu a jazykovú pomoc, s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú (vrátane úradníkov v oblasti 
ochrany detí počas celého trvania 
procesu), primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa. 
Pred rozhodnutím o odsune dieťaťa bez 
sprievodu členské štáty zohľadnia aj 
legitímne a stabilné väzby, ktoré si dieťa 
vytvorilo v členských štátoch, vrátane 
školskej dochádzky.

Or. en
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Odôvodnenie

Medziskupina pre práva detí zavádza dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby sa v rámci 
konaní o návrate, ktoré sa týkajú detí, vždy v prvom rade zohľadňoval záujem dieťaťa, a to 
bez ohľadu na to, či sú deti bez sprievodu, odlúčené od rodičov alebo v sprievode svojej 
rodiny.

Pozmeňujúci návrh 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu prijmú členské štáty čo najskôr 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
členov rodiny dieťaťa. Príslušné orgány, 
ktoré nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, poskytnú primeranú pomoc s 
náležitým prihliadaním na záujem dieťaťa.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka najlepších záujmov dieťaťa, ktoré prechádzajú smernicou 
ako celkom. Napríklad úzko dopĺňa pozmeňujúci návrh 23 a odôvodnenie 43.

Pozmeňujúci návrh 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby 
bez sprievodu poskytnú príslušné orgány, 
ktoré nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc a najlepšie 
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prihliadaním k najlepším záujmom 
dieťaťa.

záujmy dieťaťa sa stanú prvoradým 
hľadiskom, ktoré sa bude konzultovať 
s opatrovníkom alebo právnym zástupcom 
určeným na pomoc maloletej osobe bez 
sprievodu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom k článku 14 o riadení návratu, v ktorom by sa osobitná pozornosť mala venovať 
zraniteľným skupinám, predovšetkým deťom. Tento pozmeňujúci návrh posilňuje záruky práv 
detí, je v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu v iných spisoch, ako napríklad CEAS 
a v rámci trialógov o týchto spisoch bol už čiastočne odsúhlasený.

Pozmeňujúci návrh 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc, v prítomnosti 
stanoveného opatrovníka a s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článkom, ktoré sa týkajú zaistenia maloletých osôb bez sprievodu 
v tejto smernici a v iných textoch, ktoré sú predmetom reformy CEAS, ako boli prijaté 
Európskym parlamentom počas posledného legislatívneho obdobia.

Pozmeňujúci návrh 575
Maria Grapini

Návrh smernice
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Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa 
a osobitnú starostlivosť o dieťa.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez 
sprievodu poskytnú príslušné orgány, ktoré 
nie sú orgánmi, ktoré vo veci návratu 
konajú, primeranú pomoc s náležitým 
prihliadaním k najlepším záujmom dieťaťa.

1. Pred rozhodnutím o vydaní 
rozhodnutia o návrate maloletej osoby 
poskytnú príslušné orgány, ktoré nie sú 
orgánmi, ktoré vo veci návratu konajú, 
primeranú pomoc s náležitým prihliadaním 
k najlepším záujmom dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20.

Pozmeňujúci návrh 577
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred odsunom maloletej osoby bez 
sprievodu z územia členského štátu sa 
orgány tohto členského štátu ubezpečia, 

vypúšťa sa
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že táto osoba bude vrátená členovi svojej 
rodiny, ustanovenému opatrovníkovi 
alebo do primeraného prijímacieho 
zariadenia v štáte návratu.

Or. nl

Odôvodnenie

Za situáciu v domovskej krajine je zodpovedná vláda domovskej krajiny. Domovská krajina 
má takisto najlepšie informácie, kto sú rodinní príslušníci maloletej osoby alebo koho možno 
označiť za jej opatrovníka. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie účinnej 
politiky návratu, ktorá sa spomína v odôvodnení 3. V pôvodnom texte sa stanovujú 
podmienky, ktoré členský štát nemôže splniť alebo ktoré závisia od dobrej vôle tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred odsunom maloletej osoby bez 
sprievodu z územia členského štátu sa 
orgány tohto členského štátu ubezpečia, že 
táto osoba bude vrátená členovi svojej 
rodiny, ustanovenému opatrovníkovi alebo 
do primeraného prijímacieho zariadenia 
v štáte návratu.

2. Pred odsunom maloletej osoby bez 
sprievodu z územia členského štátu sa 
orgány tohto členského štátu ubezpečia, že 
táto osoba bude vrátená členovi rodiny, 
ustanovenému opatrovníkovi alebo do 
primeraného prijímacieho zariadenia 
v štáte návratu, a uskutočnia dôkladnú 
kontrolu, či sa plne rešpektujú najlepšie 
záujmy dieťaťa. Ak sa posúdi, že návrat je 
v najlepšom záujme dieťaťa, členské štáty 
zabezpečia, aby dieťa získalo primeranú 
pomoc.

Or. en

Odôvodnenie

Medziskupina pre práva detí zavádza dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby sa v rámci 
konaní o návrate, ktoré sa týkajú detí, vždy v prvom rade zohľadňoval záujem dieťaťa, a to 
bez ohľadu na to, či sú deti bez sprievodu, odlúčené od rodičov alebo v sprievode svojej 
rodiny.
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Pozmeňujúci návrh 579
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred odsunom maloletej osoby bez 
sprievodu z územia členského štátu sa 
orgány tohto členského štátu ubezpečia, že 
táto osoba bude vrátená členovi rodiny, 
ustanovenému opatrovníkovi alebo do 
primeraného prijímacieho zariadenia 
v štáte návratu.

2. Pred návratom maloletej osoby bez 
sprievodu alebo maloletej osoby odlúčenej 
od rodičov z územia členského štátu sa 
orgány tohto členského štátu ubezpečia, že 
táto osoba bude vrátená členovi svojej 
rodiny, a stanovia náležitý prenos 
dojednaní týkajúcich sa starostlivosti 
a práva na zverenie dieťaťa do osobnej 
starostlivosti, ktoré sú pre konkrétnu 
maloletú osobu, jej rodičov a obvyklého 
primárneho poskytovateľa starostlivosti 
o dieťa primerané a vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 580
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty poskytnú maloletým 
osobám a rodinám dokumentáciu, v ktorej 
sa uvádza, že sú podrobené 
prebiehajúcemu konaniu o návrate a že sa 
na nich ani na zákonných či obvyklých 
primárnych poskytovateľov starostlivosti 
o dieťa nevzťahuje zaistenie.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40. Zaistenie maloletých osôb nikdy nie je v ich 
najlepšom záujme. Na účely ochrany maloletých osôb by sa mal preto zaviesť zákaz ich 
zaistenia. Pojem „najlepšie záujmy dieťaťa“ takisto znamená, že zaistení by nikdy nemali byť 
ani rodičia alebo zákonní či obvyklí primárni poskytovatelia starostlivosti o dieťa.

Pozmeňujúci návrh 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Deťom bez sprievodu pomáha 
počas celého procesu opatrovník a vo 
všetkých rozhodnutiach musí byť 
prvoradým hľadiskom najlepší záujem 
dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby sa vždy v prvom rade zohľadňoval záujem dieťaťa, by sa mal pre 
deti odlúčené od rodičov a deti bez sprievodu určiť opatrovník. Tento pozmeňujúci návrh 
vychádza z príručky agentúry FRA o opatrovníctve detí bez rodičovskej starostlivosti 
(Handbook on Guardianship for children deprived of parental care), s. 26 a ďalej.

Pozmeňujúci návrh 582
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
účely poskytovania pomoci deťom bez 
sprievodu a deťom odlúčeným od rodičov 
určil nezávislý a kvalifikovaný opatrovník 
s potrebnými odbornými znalosťami 
a odbornou prípravou, ktorý zaručí, aby 
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sa zohľadňoval záujem dieťaťa. S cieľom 
nájsť trvalé riešenie pre dieťa v jeho 
záujme by mal byť opatrovník zapojený do 
konania.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 583
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Všetkým maloletým osobám a ich 
rodinám sa poskytuje pomoc v oblasti 
návratu a reintegrácie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 584
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Zákaz vstupu

1.
K rozhodnutiam o návrate sa pripojí zákaz 
vstupu:
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a) ak sa nestanovila lehota na dobrovoľný 
odchod, alebo
b) ak sa nesplnila povinnosť návratu.
V ostatných prípadoch sa k rozhodnutiam 
o návrate môže pripojiť zákaz vstupu.
2. Členské štáty môžu uložiť zákaz vstupu, 
ktorý nie je pripojený k rozhodnutiu 
o návrate, štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiaval 
na území členských štátov a ktorého 
neoprávnený pobyt je odhalený pri 
hraničnej kontrole vykonávanej na 
výstupe v súlade s článkom 8 nariadenia 
(EÚ) 2016/399, a to pokiaľ je to 
odôvodnené na základe osobitných 
okolností konkrétneho prípadu a pri 
zohľadnení zásady primeranosti.
3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť 
päť rokov. Päť rokov však môže 
presiahnuť v prípade, že štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje vážnu hrozbu 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť.
4.
Členské štáty zvážia zrušenie alebo 
pozastavenie zákazu vstupu v prípade, že 
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému 
bol podľa odseku 1 druhého pododseku 
tento zákaz vstupu uložený, môže 
dokázať, že opustil územie členského 
štátu v plnom súlade s rozhodnutím 
o návrate.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý 
pododsek písm. b) a pod podmienkou, že 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
nepredstavuje hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť, sa zákaz vstupu 
neukladá obetiam obchodovania s ľuďmi, 
ktorým bolo udelené povolenie na pobyt 
v zmysle smernice Rady 2004/81/ES28.
Členské štáty môžu v jednotlivých 
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prípadoch z humanitárnych dôvodov 
upustiť od uloženia zákazu vstupu, zákaz 
vstupu zrušiť alebo pozastaviť.
Členské štáty môžu v jednotlivých 
prípadoch alebo v určitých kategóriách 
prípadov zákaz vstupu zrušiť alebo 
pozastaviť z iných dôvodov.
5. Ak členský štát zvažuje udelenie 
povolenia na pobyt alebo iného povolenia, 
ktorým sa udeľuje právo na pobyt 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, na 
ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu vydaný 
v inom členskom štáte, najprv sa poradí 
s členským štátom, ktorý vydal zákaz 
vstupu v súlade s článkom 27 nariadenia 
(EÚ) 2018/XXX29.
6. Odseky 1 až 5 sa uplatňujú bez toho, 
aby bolo dotknuté právo na medzinárodnú 
ochranu v členských štátoch v zmysle 
článku 2 bod a) smernice 2011/95/EÚ.
_________________
28 Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 
2004 o povoleniach na trvalý pobyt, 
vydávaných štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli 
predmetom konania umožňujúceho 
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí 
spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. 
v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19).
29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/... z […] o zriadení, 
prevádzke a využívaní Schengenského 
informačného systému (SIS) v oblasti 
hraničných kontrol, ktorým sa mení 
Dohovor, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda, a mení a zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1987/2006 [prijatie sa 
očakáva].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

K rozhodnutiam o návrate sa pripojí zákaz 
vstupu:

K rozhodnutiam o návrate sa môže pripojiť 
zákaz vstupu:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 9.

Pozmeňujúci návrh 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak sa nesplnila povinnosť návratu. b) ak sa nesplnila povinnosť návratu. 
V prípadoch týkajúcich sa detí sa 
k rozhodnutiam o návrate nepripojí zákaz 
vstupu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi spravodajkyne predloženými k odôvodneniam 14 a 28 a článku 9 o dobrovoľnom 
odchode a k odôvodneniu 25 o zákazoch vstupu. Medziskupina pre práva detí zastáva názor, 
že najmä v prípadoch týkajúcich sa detí by bolo uloženie zákazov vstupu neprimerané.

Pozmeňujúci návrh 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Členské štáty môžu uložiť zákaz 
vstupu, ktorý nie je pripojený 
k rozhodnutiu o návrate, štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiaval na území 
členských štátov a ktorého neoprávnený 
pobyt je odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade 
s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399, 
a to pokiaľ je to odôvodnené na základe 
osobitných okolností konkrétneho prípadu 
a pri zohľadnení zásady primeranosti.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené zákazy vstupu po výstupe odradia niektorých štátnych príslušníkov tretích krajín 
opustiť územie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu uložiť zákaz 
vstupu, ktorý nie je pripojený 
k rozhodnutiu o návrate, štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiaval na území 
členských štátov a ktorého neoprávnený 
pobyt je odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade 
s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399, 
a to pokiaľ je to odôvodnené na základe 
osobitných okolností konkrétneho prípadu 
a pri zohľadnení zásady primeranosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 



PE658.738v01-00 270/358 AM\1214327SK.docx

SK

Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu uložiť zákaz 
vstupu, ktorý nie je pripojený k 
rozhodnutiu o návrate, štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiaval na území členských 
štátov a ktorého neoprávnený pobyt je 
odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade s 
článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399, a to 
pokiaľ je to odôvodnené na základe 
osobitných okolností konkrétneho prípadu 
a pri zohľadnení zásady primeranosti.

2. Členské štáty uložia zákaz vstupu 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
sa neoprávnene zdržiaval na území 
členských štátov a ktorého neoprávnený 
pobyt je odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade s 
článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 590
Milan Uhrík

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu uložiť zákaz 
vstupu, ktorý nie je pripojený 
k rozhodnutiu o návrate, štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiaval na území členských 
štátov a ktorého neoprávnený pobyt je 
odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade 
s článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399, 
a to pokiaľ je to odôvodnené na základe 
osobitných okolností konkrétneho prípadu 
a pri zohľadnení zásady primeranosti.

2. Členské štáty uložia zákaz vstupu, 
ktorý nie je pripojený k rozhodnutiu 
o návrate, štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiaval na 
území členských štátov a ktorého 
neoprávnený pobyt je odhalený pri 
hraničnej kontrole vykonávanej na výstupe 
v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) 
2016/399.

Or. sk
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Pozmeňujúci návrh 591
Nadine Morano, Balázs Hidvégh

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu uložiť zákaz 
vstupu, ktorý nie je pripojený k 
rozhodnutiu o návrate, štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiaval na území členských 
štátov a ktorého neoprávnený pobyt je 
odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade s 
článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399, a to 
pokiaľ je to odôvodnené na základe 
osobitných okolností konkrétneho prípadu 
a pri zohľadnení zásady primeranosti.

2. Členské štáty môžu uložiť zákaz 
vstupu, ktorý nie je pripojený k 
rozhodnutiu o návrate, štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa 
neoprávnene zdržiaval na území členských 
štátov a ktorého neoprávnený pobyt je 
odhalený pri hraničnej kontrole 
vykonávanej na výstupe v súlade s 
článkom 8 nariadenia (EÚ) 2016/399, a to 
pokiaľ je to odôvodnené na základe 
osobitných okolností konkrétneho prípadu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť päť 
rokov. Päť rokov však môže presiahnuť v 
prípade, že štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje vážnu hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a najviac na päť rokov. Päť rokov 
však môže presiahnuť v prípade, že štátny 
príslušník tretej krajiny predstavuje vážnu 
hrozbu pre verejný poriadok, verejnú 
bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť, ak 
bol odsúdený za spáchanie trestného činu 
alebo mu bol uložený trest odňatia 
slobody alebo iné objektívne prvky 
vyplývajúce z okolností prípadu.

Or. it
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým Komisiou 
k článku 13 ods. 2 a vzhľadom na skutočnosť, že sa orgánom ponecháva možnosť rozšíriť 
zákaz vstupu aj na prípady kontrol vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh 593
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť päť 
rokov. Päť rokov však môže presiahnuť 
v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje vážnu hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť 
desať rokov. Desať rokov však môže 
presiahnuť v prípade, že štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje vážnu hrozbu 
pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť alebo bol 
odsúdený za spáchanie trestného činu, za 
ktorý možno uložiť trest odňatia slobody 
s hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnením uvedenej vety sa objasňuje, že spáchanie trestného činu, za ktorý možno v zmysle 
tejto smernice uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky, by nemalo ovplyvniť rozhodnutie o návrate, ktoré sa vzťahuje na túto osobu. To isté 
platí aj pre ostatné časti tejto smernice, v ktorých sa uvedená veta doplnila. Keďže do celého 
návrhu EK sa dopĺňa riziko pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, je dôležité doplniť túto špecifikáciu.

Pozmeňujúci návrh 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť päť 
rokov. Päť rokov však môže presiahnuť 
v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje vážnu hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť päť 
rokov. Päť rokov však môže presiahnuť 
v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje reálnu a vážnu hrozbu pre 
verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade nesmie presiahnuť päť 
rokov. Päť rokov však môže presiahnuť 
v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny 
predstavuje vážnu hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

3. Dĺžka trvania zákazu vstupu sa určí 
s náležitým zohľadnením všetkých 
relevantných okolností konkrétneho 
prípadu a v zásade je to aspoň dvadsať 
rokov. Dvadsať rokov však môže 
presiahnuť v prípade, že štátny príslušník 
tretej krajiny predstavuje vážnu hrozbu pre 
verejný poriadok, verejnú bezpečnosť 
alebo národnú bezpečnosť.

Or. nl

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zastaviť kolotoč podávania žiadostí. Štátni príslušníci tretích krajín by mali 
vedieť, že si musia zabezpečiť budúcnosť vo svojej vlastnej krajine. Tým sa posilní ich záväzok 
k reintegrácii. Text predložený Komisiou je v rozpore so znením odôvodnenia 3 o účinnej 
politike návratu.

Pozmeňujúci návrh 596
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
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Článok 13 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zvážia zrušenie alebo 
pozastavenie zákazu vstupu v prípade, že 
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému 
bol podľa odseku 1 druhého pododseku 
tento zákaz vstupu uložený, môže 
dokázať, že opustil územie členského 
štátu v plnom súlade s rozhodnutím 
o návrate.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Samotné dodržanie rozhodnutia o návrate nemôže znamenať právo na opätovný vstup. Tým sa 
roztáča kolotoč neustáleho podávania žiadostí. Text predložený Komisiou je v rozpore so 
znením odôvodnenia 3 o účinnej politike návratu.

Pozmeňujúci návrh 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zvážia zrušenie alebo 
pozastavenie zákazu vstupu v prípade, že 
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol 
podľa odseku 1 druhého pododseku tento 
zákaz vstupu uložený, môže dokázať, že 
opustil územie členského štátu v plnom 
súlade s rozhodnutím o návrate.

Členské štáty zvážia zrušenie alebo 
pozastavenie zákazu vstupu v prípade, že 
štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol 
podľa odseku 1 druhého pododseku tento 
zákaz vstupu uložený, môže dokázať, že 
opustil územie členského štátu v plnom 
súlade s rozhodnutím o návrate.

Členské štáty podmienia zrušenie alebo 
pozastavenie zákazu vstupu tým, že štátny 
príslušník tretej krajiny alebo iná osoba či 
zodpovedný subjekt uhradia poplatky 
vyplývajúce z rozhodnutia prijatého 
v súlade s článkom 10 ods. 7 s cieľom 
stanoviť náklady súvisiace s vyhostením 
daného štátneho príslušníka tretej krajiny. 
V takom prípade sa zákaz vstupu nezruší 
ani nepozastaví, kým štátny príslušník 
tretej krajiny alebo iná osoba či 
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zodpovedný subjekt tieto poplatky 
neuhradia. Ak sa poplatky neuhradia do 
konca obdobia zákazu vstupu, toto 
obdobie sa predĺži až do dátumu, keď sa 
tieto poplatky stanú podľa vnútroštátneho 
práva premlčanými.

Or. pl

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 10 ods. 7 (novému). Týmto 
pozmeňujúcim návrhom sa zavádza možnosť zrušenia alebo pozastavenia zákazu vstupu 
v závislosti od poplatkov súvisiacich s nákladmi na vyhostenie.

Pozmeňujúci návrh 598
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý 
pododsek písm. b) a pod podmienkou, že 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
nepredstavuje hrozbu pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť, sa zákaz vstupu 
neukladá obetiam obchodovania s ľuďmi, 
ktorým bolo udelené povolenie na pobyt 
v zmysle smernice Rady 2004/81/ES28.

vypúšťa sa

_________________
28 Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 
2004 o povoleniach na trvalý pobyt, 
vydávaných štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli 
predmetom konania umožňujúceho 
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí 
spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. 
v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19).

Or. nl
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Odôvodnenie

Tvrdenie o obchodovaní s ľuďmi samo osebe nevytvára pre jeho údajné obete právo na pobyt. 
V opačnom prípade by to uchádzačov o prisťahovalectvo motivovalo, aby pri podávaní 
žiadosti o azyl kontaktovali obchodníkov s ľuďmi alebo využili ich pomoc.

Pozmeňujúci návrh 599
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý 
pododsek písm. b) a pod podmienkou, že 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, sa zákaz vstupu neukladá 
obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorým 
bolo udelené povolenie na pobyt v zmysle 
smernice Rady 2004/81/ES28.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý 
pododsek písm. b) a pod podmienkou, že 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, 
verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť a nebol odsúdený za 
spáchanie trestného činu, za ktorý možno 
uložiť trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky, sa zákaz vstupu neukladá obetiam 
obchodovania s ľuďmi, ktorým bolo 
udelené povolenie na pobyt v zmysle 
smernice Rady 2004/81/ES28.

_________________ _________________
28 Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 
2004 o povoleniach na trvalý pobyt, 
vydávaných štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli 
predmetom konania umožňujúceho 
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí 
spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. 
v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19).

28 Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 
2004 o povoleniach na trvalý pobyt, 
vydávaných štátnym príslušníkom tretích 
krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli 
predmetom konania umožňujúceho 
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí 
spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. 
v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19).

Or. en

Odôvodnenie

Doplnením uvedenej vety sa objasňuje, že spáchanie trestného činu, za ktorý možno v zmysle 
tejto smernice uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky, by nemalo ovplyvniť rozhodnutie o návrate, ktoré sa vzťahuje na túto osobu. To isté 
platí aj pre ostatné časti tejto smernice, v ktorých sa uvedená veta doplnila. Keďže do celého 
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návrhu EK sa dopĺňa riziko pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo národnú 
bezpečnosť, je dôležité doplniť túto špecifikáciu.

Pozmeňujúci návrh 600
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak členský štát zvažuje udelenie 
povolenia na pobyt alebo iného povolenia, 
ktorým sa udeľuje právo na pobyt štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, na ktorého sa 
vzťahuje zákaz vstupu vydaný v inom 
členskom štáte, najprv sa poradí 
s členským štátom, ktorý vydal zákaz 
vstupu v súlade s článkom 27 nariadenia 
(EÚ) 2018/XXX29.

5. Členský štát nemôže udeliť 
povolenie na pobyt ani iné povolenie, 
ktorým sa udeľuje právo na pobyt štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, na ktorého sa 
vzťahuje zákaz vstupu vydaný v inom 
členskom štáte.

_________________
29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/... z […]  o zriadení, 
prevádzke a využívaní Schengenského 
informačného systému (SIS) v oblasti 
hraničných kontrol, ktorým sa mení 
Dohovor, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda, a mení a zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1987/2006 [prijatie sa 
očakáva].

Or. nl

Odôvodnenie

Fungovanie schengenského priestoru si vyžaduje, aby žiadny členský štát nemohol zrušiť 
zákaz opätovného vstupu vydaný iným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 601
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadenie návratu Monitorovanie konaní o návrate 
a reintegrácie v krajine návratu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi, 
prevádzkuje, udržiava a ďalej rozvíja 
vnútroštátny systém riadenia návratu, 
ktorý spracováva všetky informácie 
potrebné na vykonávanie tejto smernice, 
a to najmä pokiaľ ide o riadenie 
jednotlivých prípadov a všetkých postupov 
vzťahujúcich sa na návrat.

1. Každý členský štát monitoruje 
konania o návrate a reintegráciu v krajine 
návratu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi, 
prevádzkuje, udržiava a ďalej rozvíja 
vnútroštátny systém riadenia návratu, ktorý 
spracováva všetky informácie potrebné na 
vykonávanie tejto smernice, a to najmä 
pokiaľ ide o riadenie jednotlivých prípadov 
a všetkých postupov vzťahujúcich sa na 
návrat.

1. Každý členský štát zriadi, 
prevádzkuje, udržiava a ďalej rozvíja 
vnútroštátny systém riadenia návratu, ktorý 
spracováva všetky informácie potrebné 
na vykonávanie tejto smernice, a to najmä 
pokiaľ ide o riadenie jednotlivých prípadov 
a všetkých postupov vzťahujúcich sa na 
návrat vrátane monitorovania a podpory 
po návrate s cieľom zabezpečiť 
udržateľné návraty.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi, 
prevádzkuje, udržiava a ďalej rozvíja 
vnútroštátny systém riadenia návratu, ktorý 
spracováva všetky informácie potrebné na 
vykonávanie tejto smernice, a to najmä 
pokiaľ ide o riadenie jednotlivých prípadov 
a všetkých postupov vzťahujúcich sa na 
návrat.

1. Každý členský štát zriadi, 
prevádzkuje, udržiava a ďalej rozvíja 
vnútroštátny systém riadenia návratu, ktorý 
spracováva informácie potrebné na 
vykonávanie tejto smernice, a to najmä 
pokiaľ ide o riadenie jednotlivých prípadov 
a všetkých postupov vzťahujúcich sa na 
návrat vrátane reintegrácie v krajine 
návratu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 605
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
vykonali individuálne posúdenia s cieľom 
poskytnúť každému migrantovi osobitne 
prispôsobenú podporu počas celého 
konania o návrate spôsobom, pri ktorom 
sa prihliada na rod a vek a v súlade 
s medzinárodným právom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Poradenstvo sa poskytuje v jazyku, 
ktorému štátny príslušník tretej krajiny 
rozumie. Uskutočňuje sa za podmienok, 
ktoré umožňujú migrantom slobodne 
klásť otázky a vyjadrovať ich názory 
vrátane obáv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Vo všetkých fázach konania musí 
mať dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny možnosť využívať existujúce 
postupy na určenie pobytového statusu 
a podanie žiadosti oň vrátane postupov 
medzinárodnej ochrany, iných foriem 
postupov ochrany stanovených 
vnútroštátnym právom a iných postupov, 
ktoré poskytujú status.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátny systém musí byť 
zriadený tak, aby zaručoval technickú 
kompatibilitu, ktorá umožní komunikáciu 

vypúšťa sa
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s centrálnym systémov zriadeným v súlade 
s článkom 50 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátny systém musí byť 
zriadený tak, aby zaručoval technickú 
kompatibilitu, ktorá umožní komunikáciu 
s centrálnym systémov zriadeným v súlade 
s článkom 50 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o Európskej agentúre pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž].

2. Vnútroštátny systém musí byť 
zriadený tak, aby zaručoval technickú 
kompatibilitu, ktorá umožní komunikáciu 
s centrálnym systémom zriadeným v súlade 
s článkom 50 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o Európskej agentúre 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž], 
a v plnom súlade so všetkými 
relevantnými právnymi predpismi EÚ 
o ochrane údajov, najmä so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov (GDPR) 
a so smernicou o presadzovaní práva. 
Komisia prijme delegovaný akt s cieľom 
stanoviť konkrétny právny rámec pre 
tento centrálny systém a pre komunikáciu 
s týmto systémom a vrátane jasného 
stanovenia účelu spracovávania údajov 
pomocou tohto centralizovaného systému 
a kategórií osobných údajov, ktoré sa 
majú spracovávať na každý z týchto 
účelov.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný návrh Komisie je nezrozumiteľný, a preto ho v tomto návrhu prepracovaného znenia 
treba v súlade so stanoviskom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov lepšie 
objasniť.
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Pozmeňujúci návrh 610
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I 
k nariadeniu Rady 539/200130.

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi na základe vlastného 
uváženia rozhodnú, či zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I 
k nariadeniu Rady 539/200130.

_________________ _________________
30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. 
marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 
členských štátov a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. 
marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 
členských štátov a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

Or. nl

Odôvodnenie

Táto otázka je vecou národnej zvrchovanosti štátov.

Pozmeňujúci návrh 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neregulárne sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
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krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I 
k nariadeniu Rady 539/200130.

krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I 
k nariadeniu Rady 539/200130.

_________________ _________________
30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. 
marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 
členských štátov a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. 
marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 
členských štátov a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „neoprávnený“ sa v súvislosti s migráciou nepovažuje za relevantný. V celom texte sa 
nahradí pojmom „neregulárny“. Medzinárodné orgány vrátane Valného zhromaždenia 
Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu odporučili 
používať radšej pojmy „neregulárny“ alebo „bez dokladov“.

Pozmeňujúci návrh 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I k 
nariadeniu Rady 539/200130.

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
ustanoveniami zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I k 
nariadeniu Rady 539/200130.

_________________ _________________
30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 
z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam 
tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
musia mať víza pri prekračovaní 
vonkajších hraníc členských štátov, 
a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 

30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 
z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam 
tretích krajín, ktorých štátni príslušníci 
musia mať víza pri prekračovaní 
vonkajších hraníc členských štátov, 
a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
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oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 
81, 21.3.2001, s. 1).

oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 
81, 21.3.2001, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 613
Balázs Hidvéghi

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi zriadia programy na 
poskytovanie logistickej, finančnej a inej 
materiálnej alebo vecnej pomoci na účely 
podpory návratu neoprávnene sa 
zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín uvedených v prílohe I 
k nariadeniu Rady 539/200130.

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi môžu zriadiť 
programy na poskytovanie logistickej, 
finančnej a inej materiálnej alebo vecnej 
pomoci na účely podpory návratu 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady 
539/200130.

_________________ _________________
30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. 
marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 
členských štátov a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

30 Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. 
marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať 
víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 
členských štátov a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto 
povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súčasťou takejto pomoci môže byť aj Súčasťou takejto pomoci je aj podpora pri 
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podpora pri reintegrácii v tretej krajine 
návratu.

reintegrácii v tretej krajine návratu, ktorá 
sa poskytuje podľa osobných plánov 
reintegrácie navrátilcov, keďže je to 
z právneho a praktického hľadiska 
možné, s cieľom zabezpečiť udržateľné 
návraty, najmä s prihliadnutím na 
osobitné okolnosti každého štátneho 
príslušníka tretej krajiny a venujúc plnú 
pozornosť prípadom zraniteľných osôb. 
Členské štáty zabezpečia sledovanie týchto 
plánov špecializovanými a nezávislými 
monitorovacími orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súčasťou takejto pomoci môže byť aj 
podpora pri reintegrácii v tretej krajine 
návratu.

Súčasťou takejto pomoci je aj podpora pri 
reintegrácii v tretej krajine návratu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súčasťou takejto pomoci môže byť aj 
podpora pri reintegrácii v tretej krajine 
návratu.

Súčasťou takejto pomoci je aj podpora pri 
reintegrácii v tretej krajine návratu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 617
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národné programy zahŕňajú plynulý sled 
starostlivosti o štátneho príslušníka tretej 
krajiny vo všetkých fázach procesu 
návratu a reintegrácie. Znamená to aj 
poskytovanie primeraných informácií 
o podmienkach v krajinách návratu pred 
odchodom, ktoré poskytujú nezávislé 
orgány alebo orgány OSN 
v zrozumiteľnom jazyku, náležitý prenos 
starostlivosti o osoby v zraniteľných 
situáciách a opatrenia starostlivosti pre 
deti bez sprievodu a deti odlúčené od 
rodičov. Národné programy zahŕňajú 
mechanizmus primeraného prenosu 
právnej pomoci a prístupu k spravodlivosti 
a mechanizmy nápravy, prístup 
k príslušným vnútroštátnym správnym 
a trestným konaniam, najmä v súlade so 
smernicami 2009/52/ES, 2011/36/EÚ 
a 2012/29/EÚ, počas celého konania 
o návrate vrátane opatrení na 
zabezpečenie prístupu k spravodlivosti po 
návrate do tretej krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej 
druh a rozsah, je podmienené 
spoluprácou dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny s príslušnými 
orgánmi členských štátov, ako sa uvádza 

vypúšťa sa
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v článku 7 tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej 
druh a rozsah, je podmienené 
spoluprácou dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny s príslušnými 
orgánmi členských štátov, ako sa uvádza 
v článku 7 tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pododsek sa vypúšťa v súlade s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 7.

Pozmeňujúci návrh 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej druh 
a rozsah, je podmienené spoluprácou 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny s príslušnými orgánmi členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 7 tejto 
smernice.

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej druh 
a rozsah, je podmienené spoluprácou 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny s príslušnými orgánmi členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 7 tejto 
smernice, a môže podliehať podmienkam 
a dôvodom vylúčenia stanoveným vo 
vnútroštátnych predpisoch, najmä pokiaľ 
ide o pomoc pri reintegrácii v tretej 
krajine návratu. Uplatňuje sa pravidlo, že 
pomoc uvedená v tomto odseku sa neudelí 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 
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ktorý už využil pomoc členského štátu pri 
reintegrácii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej druh 
a rozsah, je podmienené spoluprácou 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny s príslušnými orgánmi členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 7 tejto 
smernice.

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej druh 
a rozsah, môže byť podmienené 
spoluprácou dotknutého štátneho 
príslušníka tretej krajiny s príslušnými 
orgánmi členských štátov, ako sa uvádza 
v článku 7 tejto smernice, ak nespolupráca 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
poskytne opodstatnený dôvod domnievať 
sa, že štátny príslušník tretej krajiny 
nebude v budúcnosti spolupracovať 
v oblasti podpory reintegrácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej druh 
a rozsah, je podmienené spoluprácou 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny s príslušnými orgánmi členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 7 tejto 
smernice.

Poskytnutie takejto pomoci, ako aj jej druh 
a rozsah, je podmienené spoluprácou 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny s príslušnými orgánmi členských 
štátov, ako sa uvádza v článku 7 tejto 
smernice. Pomoc uvedená v tomto odseku 
sa poskytne iba raz.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 623
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia o návrate a rozhodnutia 
o zákaze vstupu, a rozhodnutia o odsune, 
ak sa vydali, sa vydávajú písomne, pričom 
sa v nich uvádzajú skutkové a právne 
dôvody, ako aj poučenie o dostupných 
opravných prostriedkoch.

Členské štáty poskytnú písomný alebo 
ústny preklad hlavných častí rozhodnutí 
vzťahujúcich sa na návrat uvedených 
v odseku 1 vrátane poučenia o dostupných 
opravných prostriedkoch do jazyka, 
ktorému štátny príslušník tretej krajiny 
rozumie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 624
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak vnútroštátne právo umožňuje 
obmedziť právo na informácie, môžu sa 
obmedziť informácie týkajúce sa 
skutkových dôvodov, a to najmä na účely 
zaistenia národnej bezpečnosti, obrany, 
verejnej bezpečnosti a predchádzania, 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania 
trestných činov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým 
k odôvodneniu 4.
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Pozmeňujúci návrh 625
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytnú na 
požiadanie písomný alebo ústny preklad 
hlavných častí rozhodnutí vzťahujúcich sa 
na návrat uvedených v odseku 1 vrátane 
poučenia o dostupných opravných 
prostriedkoch do jazyka, ktorému štátny 
príslušník tretej krajiny rozumie alebo 
o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, 
že mu rozumie.

2. Členské štáty poskytnú písomný 
a ústny preklad hlavných častí rozhodnutí 
vzťahujúcich sa na návrat uvedených 
v odseku 1 vrátane poučenia o dostupných 
opravných prostriedkoch do jazyka, 
ktorému štátny príslušník tretej krajiny 
rozumie.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia súdržnosti návrhu sa z článku 15 do článku 7 presunuli prvky týkajúce 
sa poskytovania informácií.

Pozmeňujúci návrh 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytnú na 
požiadanie písomný alebo ústny preklad 
hlavných častí rozhodnutí vzťahujúcich sa 
na návrat uvedených v odseku 1 vrátane 
poučenia o dostupných opravných 
prostriedkoch do jazyka, ktorému štátny 
príslušník tretej krajiny rozumie alebo 
o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, 
že mu rozumie.

2. Členské štáty poskytnú písomný 
alebo ústny preklad hlavných častí 
rozhodnutí vzťahujúcich sa na návrat 
uvedených v odseku 1 vrátane poučenia 
o dostupných opravných prostriedkoch do 
jazyka, ktorému štátny príslušník tretej 
krajiny rozumie.

Or. en
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Odôvodnenie

Prístup k zrozumiteľným informáciám je pre štátnych príslušníkov tretích krajín mimoriadne 
dôležitý, a to najmä pri príprave ich návratu. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je 
neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7.

Pozmeňujúci návrh 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
neuplatňovať odsek 2 na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
neoprávnene vstúpili na územie členského 
štátu a ktorí následne v tomto členskom 
štáte nezískali oprávnenie alebo právo na 
pobyt.

vypúšťa sa

V tomto prípade sa rozhodnutia 
vzťahujúce sa na návrat uvedené odseku 
1 vyhotovujú na vzorovom tlačive 
stanovenom vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.
Členské štáty poskytnú všeobecné 
informačné materiály, v ktorých sa 
vysvetlia hlavné prvky vzorového tlačiva 
v najmenej piatich jazykoch, ktoré 
najčastejšie používajú nelegálni migranti 
vstupujúci na územie dotknutého 
členského štátu alebo ktorým títo migranti 
rozumejú.

Or. en

Odôvodnenie

Všetci migranti by mali mať prístup k informáciám o svojom návrate a súvisiacich konaniach. 
Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi k článku 7.

Pozmeňujúci návrh 628
Anne-Sophie Pelletier
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Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
neuplatňovať odsek 2 na štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí 
neoprávnene vstúpili na územie členského 
štátu a ktorí následne v tomto členskom 
štáte nezískali oprávnenie alebo právo na 
pobyt.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto prípade sa rozhodnutia 
vzťahujúce sa na návrat uvedené odseku 
1 vyhotovujú na vzorovom tlačive 
stanovenom vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty poskytnú všeobecné 
informačné materiály, v ktorých sa 
vysvetlia hlavné prvky vzorového tlačiva 
v najmenej piatich jazykoch, ktoré 
najčastejšie používajú nelegálni migranti 

vypúšťa sa
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vstupujúci na územie dotknutého 
členského štátu alebo ktorým títo migranti 
rozumejú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty poskytnú všeobecné 
informačné materiály, v ktorých sa 
vysvetlia hlavné prvky vzorového tlačiva 
v najmenej piatich jazykoch, ktoré 
najčastejšie používajú nelegálni migranti 
vstupujúci na územie dotknutého 
členského štátu alebo ktorým títo migranti 
rozumejú.

Členské štáty poskytnú všeobecné 
informačné materiály, v ktorých sa 
vysvetlia hlavné prvky vzorového tlačiva 
v najmenej piatich hlavných svetových 
jazykoch.

Or. nl

Odôvodnenie

Nie je možné, aby členský štát predvídal, z ktorej krajiny môže prísť najviac utečencov. Štátni 
príslušníci tretích krajín si preto nemôžu v tejto veci nárokovať žiadne práva. Týmto 
pozmeňujúcim návrhom sa vytvára predvídateľná pracovná záťaž, a teda účinná azylová 
politika založená na jasných, transparentných a spravodlivých pravidlách, ako sa uvádza 
v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci návrh 632
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16 Opravné prostriedky 16 Opravný prostriedok

Or. nl



PE658.738v01-00 294/358 AM\1214327SK.docx

SK

Odôvodnenie

S cieľom obmedziť trvanie konania a predísť kolotoču odvolaní by sa mal uplatňovať len 
jeden opravný prostriedok.

Pozmeňujúci návrh 633
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne účinný opravný 
prostriedok, o ktorom rozhoduje príslušný 
súdny orgán na odvolanie sa proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat 
uvedeným v článku 15 ods. 1 alebo na ich 
preskúmanie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne účinný opravný 
prostriedok, o ktorom rozhoduje príslušný 
súdny orgán na odvolanie sa proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat 
uvedeným v článku 15 ods. 1 alebo na ich 
preskúmanie.

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne účinný opravný 
prostriedok, o ktorom rozhoduje príslušný 
súdny orgán na odvolanie sa proti 
rozhodnutiam vzťahujúcim sa na návrat 
uvedeným v článku 15 ods. 1 alebo na ich 
preskúmanie. Členské štáty pridelia 
súdnym orgánom kapacity potrebné na 
riadne vykonávanie tejto smernice vrátane 
ľudských zdrojov a odbornej prípravy, aby 
sa zaručila kvalita a účelnosť súdneho 
preskúmania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne právo odvolať sa 
v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne právo odvolať sa 
v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tieňová spravodajkyňa sa domnieva, že cieľom prepracovania tohto znenia nie je zmeniť 
organizáciu právomocí v členských štátoch a stanoviť rôzne pravidlá pre žiadateľov o azyl, 
ktorých žiadosť bola zamietnutá, a pre neregulárnych migrantov.

Pozmeňujúci návrh 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne právo odvolať sa 
v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa môže poskytnúť právo odvolať 
sa len v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia, len v prípade, že 
sa v rámci konania o azyle individuálne 
a v plnom rozsahu posúdila zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia v zmysle 
európskeho a medzinárodného práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne právo odvolať sa 
v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne právo odvolať sa 
najviac v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate bez možnosti 
pokračovania v konaní, pokiaľ je uvedené 
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o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Kolotoč neprestajných odvolaní je potrebné zastaviť.

Pozmeňujúci návrh 639
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny sa poskytne právo odvolať sa 
v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

V záujme dodržania zásady účinného 
prostriedku nápravy sa dotknutému 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny 
poskytne právo odvolať sa 
v jednostupňovom konaní proti 
rozhodnutiu o návrate, pokiaľ je uvedené 
rozhodnutie založené na rozhodnutí 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatom v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
ktoré už bolo predmetom účinného 
súdneho preskúmania v súlade s článkom 
53 uvedeného nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
V prípade, že bolo podané ďalšie 
odvolanie proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo 
všetkých ostatných prípadoch, sa výkon 
rozhodnutia o návrate nepozastaví, pokiaľ 
súd po náležitom zohľadnení osobitných 
okolností konkrétneho prípadu na 
požiadanie žiadateľa alebo konajúc ex 
offo nerozhodne inak.

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania aj počas preskúmania 
odvolania a až dovtedy, kým je žiadateľ 
informovaný o rozhodnutí o odvolaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. V 
prípade, že bolo podané ďalšie odvolanie 
proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon rozhodnutia 
o návrate nepozastaví, pokiaľ súd po 
náležitom zohľadnení osobitných 
okolností konkrétneho prípadu na 
požiadanie žiadateľa alebo konajúc ex 
offo nerozhodne inak.

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni. 
V prípade, že bolo podané ďalšie odvolanie 
proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon rozhodnutia 
o návrate nepozastaví.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 642
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
V prípade, že bolo podané ďalšie 
odvolanie proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon 
rozhodnutia o návrate nepozastaví, pokiaľ 
súd po náležitom zohľadnení osobitných 
okolností konkrétneho prípadu na 
požiadanie žiadateľa alebo konajúc ex 
offo nerozhodne inak.

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
Možnosť ďalšieho odvolania proti 
rozhodnutiu o odvolaní nie je potrebná.

Or. nl

Odôvodnenie

Nekonečné konania zvyčajne slúžia len na účely získania povolenia na pobyt na základe 
sociálnych väzieb. Dlhé trvanie konaní vedie k nespravodlivým výsledkom v prípade rôznych 
žiadateľov o azyl a spôsobuje členskému štátu obrovské finančné a administratívne náklady.

Pozmeňujúci návrh 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
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podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
V prípade, že bolo podané ďalšie 
odvolanie proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo 
všetkých ostatných prípadoch, sa výkon 
rozhodnutia o návrate nepozastaví, pokiaľ 
súd po náležitom zohľadnení osobitných 
okolností konkrétneho prípadu na 
požiadanie žiadateľa alebo konajúc ex offo 
nerozhodne inak.

podanie odvolania proti tomuto 
rozhodnutiu aj počas preskúmania 
odvolania a až dovtedy, kým je štátny 
príslušník tretej krajiny informovaný 
o rozhodnutí o odvolaní. Odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate má automatický 
pozastavujúci účinok s výnimkou 
prípadov, keď súdne orgány v plnom 
rozsahu posúdili uplatnenie zásady zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia podľa 
európskeho a medzinárodného práva 
a zistili, že neexistuje riziko porušenia 
tejto zásady. Výkon rozhodnutia o návrate 
možno pozastaviť aj v prípade, že tak 
rozhodne súd po náležitom zohľadnení 
osobitných okolností konkrétneho prípadu 
na požiadanie žiadateľa alebo konajúc ex 
offo.

Or. en

Odôvodnenie

Pozastavujúci účinok odvolania proti rozhodnutiu o návrate je dôležitý, pretože by mohlo 
v opačnom prípade dôjsť k nezvratnej situácii s vážnymi dôsledkami pre základné práva. 
Jedinou výnimkou z tohto pravidla je prípad, keď už súdny orgán vykonal úplné posúdenie 
uplatnenia zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Okrem toho by mal súd mať možnosť 
nezávisle pozastaviť výkon rozhodnutia o návrate aj z iných dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 644
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
V prípade, že bolo podané ďalšie 
odvolanie proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania proti takémuto 
rozhodnutiu, počas preskúmania odvolania 
a dovtedy, kým je žiadateľ informovaný 
o rozhodnutí o odvolaní, najmä ak 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia. Odvolanie proti 
rozhodnutiu o návrate má automatický 
pozastavujúci účinok vrátane prípadov, 
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ostatných prípadoch, sa výkon 
rozhodnutia o návrate nepozastaví, pokiaľ 
súd po náležitom zohľadnení osobitných 
okolností konkrétneho prípadu na 
požiadanie žiadateľa alebo konajúc ex 
offo nerozhodne inak.

keď sú pred trestným súdom začaté 
konania, aby sa pre obete a podozrivé 
osoby zabezpečil prístup k spravodlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 645
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď existuje riziko porušenia zásady 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
V prípade, že bolo podané ďalšie odvolanie 
proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon rozhodnutia 
o návrate nepozastaví, pokiaľ súd po 
náležitom zohľadnení osobitných okolností 
konkrétneho prípadu na požiadanie 
žiadateľa alebo konajúc ex offo 
nerozhodne inak.

Výkon rozhodnutia o návrate sa 
automaticky pozastaví počas lehoty na 
podanie odvolania v prvom stupni, a ak 
toto odvolanie bolo podané v stanovenej 
lehote, aj počas preskúmania odvolania, 
keď môže existovať riziko porušenia 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia. 
V prípade, že bolo podané ďalšie odvolanie 
proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon rozhodnutia 
o návrate nepozastaví, pokiaľ súd po 
náležitom zohľadnení osobitných okolností 
konkrétneho prípadu na požiadanie 
žiadateľa alebo konajúc ex offo 
nerozhodne inak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa vypúšťa sa
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rozhodnutie o žiadosti o dočasné 
pozastavenie výkonu rozhodnutia 
o návrate prijalo do 48 hodín od podania 
takejto žiadosti dotknutým štátnym 
príslušníkom tretej krajiny. Lehoty 
uvedené v tomto odseku môže príslušný 
súdny orgán v jednotlivých prípadoch, 
ktoré zahŕňajú komplexné skutkové alebo 
právne otázky, prípadne predĺžiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa 
rozhodnutie o žiadosti o dočasné 
pozastavenie výkonu rozhodnutia 
o návrate prijalo do 48 hodín od podania 
takejto žiadosti dotknutým štátnym 
príslušníkom tretej krajiny. Lehoty 
uvedené v tomto odseku môže príslušný 
súdny orgán v jednotlivých prípadoch, 
ktoré zahŕňajú komplexné skutkové alebo 
právne otázky, prípadne predĺžiť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Opravný prostriedok má vždy pozastavujúci účinok. Z toho dôvodu nie je potrebné vydať 
rozhodnutie o pozastavení.

Pozmeňujúci návrh 648
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa neobjavili alebo že 
dotknutým štátnym príslušníkom tretej 
krajiny neboli predložené žiadne nové 
relevantné náležitosti alebo zistenia, ktoré 
významne menia osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu, prvý a druhý 
pododsek toho odseku sa neuplatňuje, ak:

vypúšťa sa

a) uvedený dôvod na dočasné 
pozastavenie bol posúdený v rámci 
konania, ktoré sa uskutočnilo podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle], a bol predmetom 
účinného súdneho preskúmania v súlade 
s článkom 53 uvedeného nariadenia;
b) rozhodnutie o návrate je dôsledkom 
rozhodnutia o ukončení oprávneného 
pobytu, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na 
takéto konanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa neobjavili alebo že 
dotknutým štátnym príslušníkom tretej 
krajiny neboli predložené žiadne nové 
relevantné náležitosti alebo zistenia, ktoré 
významne menia osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu, prvý a druhý 
pododsek toho odseku sa neuplatňuje, ak:

vypúšťa sa

a) uvedený dôvod na dočasné 
pozastavenie bol posúdený v rámci 
konania, ktoré sa uskutočnilo podľa 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle], a bol predmetom 
účinného súdneho preskúmania v súlade 
s článkom 53 uvedeného nariadenia;
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b) rozhodnutie o návrate je dôsledkom 
rozhodnutia o ukončení oprávneného 
pobytu, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na 
takéto konanie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto vypustenie je dôsledkom pozmeňujúceho návrhu k článku 16 ods. 3 pododseku 1. 
Opravný prostriedok má automatický pozastavujúci účinok.

Pozmeňujúci návrh 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa neobjavili alebo že 
dotknutým štátnym príslušníkom tretej 
krajiny neboli predložené žiadne nové 
relevantné náležitosti alebo zistenia, ktoré 
významne menia osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu, prvý a druhý 
pododsek toho odseku sa neuplatňuje, ak:

V prípade, že sa neobjavili alebo že 
dotknutým štátnym príslušníkom tretej 
krajiny neboli predložené žiadne nové 
relevantné náležitosti alebo zistenia, ktoré 
menia osobitné okolnosti konkrétneho 
prípadu, prvý a druhý pododsek toho 
odseku sa neuplatňuje, ak:

Or. en

Odôvodnenie

Odvolania by mali mať vždy pozastavujúci účinok. Povinnosť posúdiť, či sa neobjavili nové 
náležitosti alebo či má mať odvolanie pozastavujúci účinok, by opäť len zaťažila orgány 
členských štátov vykonávaním ďalšieho samostatného posúdenia. Zavedením požiadavky na 
„významnú“ zmenu sa na súdne orgány kladie príliš veľké bremeno a hrozí, že jednotlivé 
prípady sa neposúdia riadne, čo by mohlo spôsobiť nezvratné porušenie zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia primerané lehoty a 
ďalšie potrebné pravidlá, aby zabezpečili 
výkon práva na účinný opravný prostriedok 
podľa tohto článku.

Odvolanie proti rozhodnutiu o návrate sa 
musí predložiť do tridsiatich dní od 
oznámenia rozhodnutia žiadateľovi. 
Členské štáty stanovia ďalšie potrebné 
pravidlá, aby zabezpečili výkon práva 
na účinný opravný prostriedok podľa tohto 
článku.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia primerané lehoty 
a ďalšie potrebné pravidlá, aby zabezpečili 
výkon práva na účinný opravný prostriedok 
podľa tohto článku.

Členské štáty stanovia lehotu v dĺžke 
najviac päť (5) dní a ďalšie potrebné 
pravidlá, aby zabezpečili výkon práva na 
účinný opravný prostriedok podľa tohto 
článku.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 653
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia primerané lehoty 
a ďalšie potrebné pravidlá, aby zabezpečili 
výkon práva na účinný opravný prostriedok 
podľa tohto článku.

Členské štáty stanovia primerané 
a dostatočné lehoty a ďalšie potrebné 
pravidlá, aby zabezpečili výkon práva na 
účinný opravný prostriedok podľa tohto 
článku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 654
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu 
o návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke päť dní.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu 
o návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke päť dní.

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu 
o návrate udelia členské štáty lehotu 
v dĺžke najmenej pätnásť dní.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva o práve na účinný prostriedok 
nápravy uvedenú v článku 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach (t. j. Jabari/Turecko, 
bod 40; Muminov/Rusko, bod 90) môže byť automatické uplatňovanie krátkych lehôt na 
podanie odvolaní v rozpore s ochranou pred vyhostením alebo vrátením.
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Pozmeňujúci návrh 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu 
o návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke päť dní.

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu 
o návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia 
o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v dĺžke desať až 
pätnásť dní.

Or. en

Odôvodnenie

Lehota navrhovaná Komisiou je príliš krátka na uplatnenie práva na podanie odvolania 
v plnej miere. Primeranejšia a realistickejšia je lehota na podanie odvolania od 10 do 15 dní.

Pozmeňujúci návrh 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../, udelia členské štáty lehotu v 
maximálnej dĺžke päť dní. Rokovací 
poriadok

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../, udelia členské štáty lehotu v 
maximálnej dĺžke pätnásť dní. Rokovací 
poriadok

Or. it

Pozmeňujúci návrh 658
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Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke päť dní.

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke troch dní.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 659
Nadine Morano, Balázs Hidvégh

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke päť dní.

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu o 
návrate, pokiaľ je takéto rozhodnutie 
dôsledkom právoplatného rozhodnutia o 
zamietnutí žiadosti o medzinárodnú 
ochranu prijatého v súlade s nariadením 
(EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle], 
udelia členské štáty lehotu v maximálnej 
dĺžke dvoch dní.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh úzko súvisí s pozmeňujúcim návrhom 12, ktorý dopĺňa s cieľom 
urýchliť fungovanie súdov a plynulosť postupu návratu.

Pozmeňujúci návrh 660
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu stanoviť 
správne konanie zamerané na 
preskúmanie pred odvolaním sa na súde v 
súlade v odsekom 1 pod podmienkou, že 
takéto správne preskúmanie nemá vplyv 
na účinnosť opravného prostriedku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 661
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny má možnosť získať právne 
poradenstvo, právne zastúpenie a v prípade 
potreby i jazykovú pomoc.

5. Dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny má možnosť získať právne 
poradenstvo, právne zastúpenie a jazykovú 
pomoc.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 40.

Pozmeňujúci návrh 662
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté na požiadanie 

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté na požiadanie 
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bezplatne v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
pravidlami týkajúcimi sa právnej pomoci, 
a môžu stanoviť, aby sa na takéto bezplatné 
právne poradenstvo a/alebo zastúpenie 
vzťahovali podmienky uvedené v článku 
15 ods. 3 až 6 smernice Rady 2005/85/ES.

bezplatne v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
pravidlami týkajúcimi sa právnej pomoci, 
a môžu stanoviť, aby sa na takéto bezplatné 
právne poradenstvo a/alebo zastúpenie 
vzťahovali podmienky uvedené v článku 
15 ods. 3 až 6 smernice Rady 2005/85/ES. 
Uznaní utečenci môžu byť požiadaní 
o náhradu nákladov na právnu a jazykovú 
pomoc členskému štátu.

Or. nl

Odôvodnenie

Právne náklady na bezplatnú právnu pomoc vytvárajú obrovský tlak na rozpočet ministerstva 
spravodlivosti. Preto nepovažujeme za neprimerané, aby tí, ktorí mali z tohto systému priamy 
prospech, tieto výdavky vláde nahradili. Náhradou nákladov na právnu a jazykovú pomoc po 
uznaní sa zabezpečí spravodlivé riešenie všetkých prípadov, ako sa uvádza v odôvodnení 4.

Pozmeňujúci návrh 663
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté na požiadanie 
bezplatne v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
pravidlami týkajúcimi sa právnej pomoci, 
a môžu stanoviť, aby sa na takéto 
bezplatné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie vzťahovali podmienky uvedené 
v článku 15 ods. 3 až 6 smernice Rady 
2005/85/ES.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
právne poradenstvo a/alebo zastúpenie boli 
poskytnuté na požiadanie bezplatne 
v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo pravidlami 
týkajúcimi sa právnej pomoci. Členské 
štáty informujú štátnych príslušníkov 
tretích krajín o možnosti postúpenia 
takejto žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 40.
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Pozmeňujúci návrh 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté na požiadanie a 
bezplatne v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
pravidlami týkajúcimi sa právnej pomoci, a 
môžu zabezpečiť, aby sa na takéto 
bezplatné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie vzťahovali podmienky uvedené 
v článku 15 ods. 3 až 6 smernice Rady 
2005/85/ES.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté na výslovné 
požiadanie a bezplatne v súlade 
s príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo pravidlami týkajúcimi sa 
právnej pomoci, a môžu zabezpečiť, aby sa 
na takéto bezplatné právne poradenstvo 
a/alebo zastúpenie vzťahovali podmienky 
uvedené v článku 15 ods. 3 až 6 smernice 
Rady 2005/85/ES.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté na požiadanie 
bezplatne v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
pravidlami týkajúcimi sa právnej pomoci, 
a môžu stanoviť, aby sa na takéto bezplatné 
právne poradenstvo a/alebo zastúpenie 
vzťahovali podmienky uvedené v článku 
15 ods. 3 až 6 smernice Rady 2005/85/ES.

6. Členské štáty zabezpečia, aby 
potrebné právne poradenstvo a/alebo 
zastúpenie boli poskytnuté bezplatne 
v súlade s príslušnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi alebo pravidlami 
týkajúcimi sa právnej pomoci, a môžu 
stanoviť, aby sa na takéto bezplatné právne 
poradenstvo a/alebo zastúpenie vzťahovali 
podmienky uvedené v článku 15 ods. 3 až 
6 smernice Rady 2005/85/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Prístup k právnej pomoci je rozhodujúci na uplatnenie práva na účinný prostriedok nápravy. 
Tento pozmeňujúci návrh je spojený s odôvodnením 21, článkom 7 a článkom 14.

Pozmeňujúci návrh 666
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Prvý odsek sa vzťahuje aj na 
neregulárne sa zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín, voči ktorým 
nemôže byť alebo nemohlo byť vykonané 
rozhodnutie o návrate.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 667
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Zásady uvedené v odseku 1 písm. 
a) až d) nevylučujú uplatnenie 
v policajnom zadržaní.

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na veľký počet osôb, ktoré utekajú, by sa vo väčšine prípadov malo uprednostňovať 
zaistenie až do repatriácie. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim návrhom 15 
k odôvodneniu 18 a pozmeňujúcim návrhom 17 k odôvodneniu 22. Spomedzi prostriedkov na 
zabezpečenie ubytovania, zdravotnej starostlivosti, stravy a iných potrieb nie je možné vylúčiť 
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policajné zadržanie.

Pozmeňujúci návrh 668
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty poskytnú osobám 
uvedeným v odseku 1 v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
písomné potvrdenie, že lehota na 
dobrovoľný odchod sa predĺžila v súlade 
s článkom 9 ods. 2 alebo že sa rozhodnutie 
o návrate dočasne nevykoná.

2. Členské štáty poskytnú osobám 
uvedeným v odsekoch 1 a 1a v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
písomné potvrdenie, že lehota na 
dobrovoľný odchod sa predĺžila v súlade 
s článkom 9 ods. 2 alebo že sa rozhodnutie 
o návrate dočasne nevykoná, alebo že 
rozhodnutie o návrate nemohlo byť 
vykonané.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 17 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 669
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské 
štáty môžu držať v zaistení štátneho 
príslušníka tretej krajiny, voči ktorému 
prebieha konanie o návrate, s cieľom 
pripraviť návrat a/alebo vykonať proces 
odsunu, a to najmä keď:

Členské štáty nikdy neuplatňujú 
donucovacie opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 18 a k odôvodneniam 27 a 28.

Pozmeňujúci návrh 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty 
môžu držať v zaistení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, voči ktorému prebieha 
konanie o návrate, s cieľom pripraviť 
návrat a/alebo vykonať proces odsunu, a to 
najmä keď:

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty 
môžu držať v zaistení iba štátneho 
príslušníka tretej krajiny, voči ktorému 
prebieha konanie o návrate, s cieľom 
pripraviť návrat a/alebo vykonať proces 
odsunu, keď:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť



AM\1214327SK.docx 315/358 PE658.738v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty 
môžu držať v zaistení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, voči ktorému prebieha 
konanie o návrate, s cieľom pripraviť 
návrat a/alebo vykonať proces odsunu, a to 
najmä keď:

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty 
môžu držať v zaistení iba štátneho 
príslušníka tretej krajiny, voči ktorému 
prebieha konanie o návrate, s cieľom 
pripraviť návrat a/alebo vykonať proces 
odsunu, keď:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s ďalšími pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k tomuto článku. V návrhu Komisie sa vypustil výraz „iba“. 
Vhodnejším riešením by bolo zostaviť úplný zoznam dôvodov na zaistenie s cieľom zabezpečiť, 
aby sa zaistenie používalo len ako posledná možnosť, a aj to len v presne vymedzených 
prípadoch.

Pozmeňujúci návrh 673
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty 
môžu držať v zaistení štátneho príslušníka 
tretej krajiny, voči ktorému prebieha 
konanie o návrate, s cieľom pripraviť 
návrat a/alebo vykonať proces odsunu, a to 
najmä keď:

Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú 
účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej 
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty 
držia v zaistení štátneho príslušníka tretej 
krajiny, voči ktorému prebieha konanie 
o návrate, s cieľom pripraviť návrat a/alebo 
vykonať proces odsunu, keď:

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok nie je správne zosúladený s odôvodnením 28 v bode, kde sa výslovne uvádza, že 
by dotknutá osoba mala byť zaistená za týchto podmienok.

Pozmeňujúci návrh 674
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Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) existuje riziko úteku zistené 
v súlade s článkom 6;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s vypustením článku 6.

Pozmeňujúci návrh 675
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny sa vyhýba alebo bráni príprave 
návratu alebo procesu odsunu; alebo

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 18 ods. 
1.

Pozmeňujúci návrh 676
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 

vypúšťa sa
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národnú bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nové dôvody navrhnuté Komisiou nie sú dostatočne konkrétne, keďže na úrovni EÚ neexistujú 
žiadne spoločné vymedzenia verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a národnej bezpečnosti, 
a uvedené prípady by sa mali riešiť podľa existujúcich trestnoprávnych alebo správnych 
predpisov.

Pozmeňujúci návrh 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť na základe odsúdenia 
za spáchanie trestného činu alebo na 
základe prvkov, ktoré môžu odôvodniť 
zhodnotenie nebezpečnosti pre 
spoločnosť.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 679
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť alebo bol odsúdený za 
spáchanie trestného činu, za ktorý možno 
uložiť trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnením uvedenej vety sa objasňuje, že spáchanie trestného činu, za ktorý možno v zmysle 
tejto smernice uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri 
roky, by nemalo ovplyvniť rozhodnutie o návrate, ktoré sa vzťahuje na túto osobu. To isté 
platí aj pre ostatné časti tejto smernice, v ktorých sa uvedená veta doplnila.

Pozmeňujúci návrh 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť, najmä ak je štátny 
príslušník tretej krajiny odsúdený za 
závažný trestný čin..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681



AM\1214327SK.docx 319/358 PE658.738v01-00

SK

Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje riziko pre verejný 
poriadok, verejnú bezpečnosť alebo 
národnú bezpečnosť.

c) dotknutý štátny príslušník tretej 
krajiny predstavuje reálne a aktuálne 
riziko pre verejný poriadok, verejnú 
bezpečnosť alebo národnú bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky dôvody zaistenia sa stanovia vo 
vnútroštátnom práve.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je na členských štátoch, aby sa rozhodli, ktoré ustanovenia chcú prijať vo svojom 
vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh 683
Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky dôvody zaistenia sa stanovia vo 
vnútroštátnom práve.

V ostatných prípadoch môžu členské štáty 
zaistiť štátneho príslušníka tretej krajiny, 
voči ktorému prebieha konanie o návrate, 
s cieľom pripraviť návrat alebo vykonať 
proces odsunu.
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Všetky dôvody zaistenia sa stanovia vo 
vnútroštátnom práve.

Or. en

Odôvodnenie

Logický dôsledok môjho pozmeňujúceho návrhu k prvému odseku tohto článku. Cieľom je 
objasniť, kedy sa má zaistenie vykonať a kedy sa môže vykonať.

Pozmeňujúci návrh 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaistenie sa vždy uskutočňuje na čo 
najkratšie obdobie, trvá, len pokiaľ 
prebiehajú prípravy na odsun, a vykonáva 
sa s náležitou starostlivosťou.

Zaistenie je posledné opatrenie, ktoré sa 
uplatňuje v prípade, že nie sú k dispozícii 
ďalšie alternatívne opatrenia, a 
uskutočňuje sa vždy na čo najkratšie 
obdobie, trvá, len pokiaľ prebiehajú 
prípravy na odsun, a vykonáva sa 
s náležitou starostlivosťou.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým komisiou 
k článku 18 písm. c).

Pozmeňujúci návrh 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaistenie sa vždy uskutočňuje na čo 
najkratšie obdobie, trvá, len pokiaľ 
prebiehajú prípravy na odsun, a vykonáva 

Zaistenie trvá minimálne tak dlho, pokiaľ 
prebiehajú prípravy na odsun, a vykonáva 
sa s náležitou starostlivosťou.
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sa s náležitou starostlivosťou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaistenie sa nikdy neuplatňuje v prípade 
maloletých osôb bez sprievodu alebo rodín 
s maloletými osobami.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým komisiou 
k článku 18 písm. c).

Pozmeňujúci návrh 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálna dĺžka zaistenia musí byť tri až 
šesť mesiacov, s možnosťou jediného 
predĺženia na obdobie najviac ďalších 
šesť mesiacov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 688
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaistenie nariaďujú správne alebo súdne 
orgány.

Zaistenie nariaďujú správne alebo súdne 
orgány súčasne s rozhodnutím o návrate.

Or. nl

Odôvodnenie

Malo by sa zabrániť situácii, keď to isté individuálne rozhodnutie riešia rôzni sudcovia viac 
ako raz. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie účinnej politiky návratu, ktorá 
sa spomína v odôvodnení 3. Pôvodný text ponecháva otvorenú možnosť viacnásobného 
konania.

Pozmeňujúci návrh 689
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) alebo poskytnú dotknutému 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny právo 
podať návrh na začatie konania, v rámci 
ktorého sa postupom rýchleho súdneho 
preskúmania preverí zákonnosť zaistenia, 
o ktorej sa rozhodne v čo najkratšom čase 
od začiatku príslušného konania. 
V takomto prípade členské štáty 
bezodkladne informujú štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
podania návrhu na začatie takéhoto 
konania.

b) alebo poskytnú dotknutému 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny právo 
podať návrh na začatie konania, v rámci 
ktorého sa postupom rýchleho súdneho 
preskúmania preverí zákonnosť zaistenia, 
o ktorej sa rozhodne v čo najkratšom čase 
od začiatku príslušného konania. 
V takomto prípade členské štáty 
bezodkladne informujú štátneho 
príslušníka tretej krajiny o možnosti 
podania návrhu na začatie takéhoto 
konania a zároveň na tento účel poskytnú 
bezplatnú právnu a jazykovú pomoc.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 40.

Pozmeňujúci návrh 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 



AM\1214327SK.docx 323/358 PE658.738v01-00

SK

Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V každom prípade sa zaistenie 
preskúmava v primeraných časových 
intervaloch buď na žiadosť dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny alebo 
ex offo. V prípade predĺženia lehoty 
zaistenia na preskúmanie dohliada súdny 
orgán.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Táto zmena je nevyhnutná na zabezpečenie súladu s úpravou bodov článok 18 – odsek 5 a 
článok 22 – odsek 7 – pododsek 2.

Pozmeňujúci návrh 691
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V každom prípade sa zaistenie 
preskúmava v primeraných časových 
intervaloch buď na žiadosť dotknutého 
štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo ex 
offo. V prípade predĺženia lehoty zaistenia 
na preskúmanie dohliada súdny orgán.

3. Ak sa členský štát rozhodne 
uplatniť zaistenie, v každom prípade sa 
preskúmava v primeraných a pravidelných 
časových intervaloch buď na žiadosť 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny, alebo ex offo. Na preskúmanie 
dohliada súdny orgán.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s inými 
pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k tomuto článku a odôvodneniam 27 a 28.

Pozmeňujúci návrh 692
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Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky stanovené v odseku 1 a kým je 
to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie zaistenia v dĺžke 
minimálne tri mesiace a maximálne šesť 
mesiacov.

5. Ak sa členský štát rozhodne 
uplatniť zaistenie, takýto členský štát 
stanoví obmedzené obdobie zaistenia 
v dĺžke maximálne dva týždne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky ustanovené v odseku 1 a kým 
je to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie zaistenia v dĺžke 
minimálne tri mesiace a maximálne šesť 
mesiacov.

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky ustanovené v odseku 1 a kým 
je to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie trvania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
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podmienky stanovené v odseku 1 a kým je 
to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie zaistenia v dĺžke 
minimálne tri mesiace a maximálne šesť 
mesiacov.

podmienky stanovené v odseku 1 a kým je 
to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
obmedzené obdobie zaistenia v dĺžke 
maximálne dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa MVO a medzinárodných organizácií nie je vôbec dokázané, že dlhšie zaistenie zvyšuje 
mieru účinných návratov. Podľa náhradného posúdenia vplyvu EPRS „vo Francúzsku došlo 
k 80 % odsunov do dvadsiateho piateho dňa zaistenia. Preto zaistenie často nie je potrebné 
predlžovať, lebo neprispieva k väčšej miere odsunov. Predĺženie zaistenia za takýchto 
okolností nie je nákladovo efektívne.“

Pozmeňujúci návrh 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky ustanovené v odseku 1 a kým 
je to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie zaistenia v dĺžke 
minimálne tri mesiace a maximálne šesť 
mesiacov.

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky ustanovené v odseku 1 a kým 
je to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie zaistenia v dĺžke 
minimálne tri mesiace a maximálne 
dvanásť mesiacov.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je reagovať na situácie uvedené najmä v pozmeňujúcom 
návrhu 5, ktorý dopĺňa. Je takisto úzko spojený s pozmeňujúcim návrhom 2, pretože postupy 
návratu sa nemusia dokončiť z dôvodu nedostatočného maximálneho času zaistenia.

Pozmeňujúci návrh 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa
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Návrh smernice
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky stanovené v odseku 1 a kým je 
to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
maximálne obdobie zaistenia v dĺžke 
minimálne tri mesiace a maximálne šesť 
mesiacov.

5. Zaistenie trvá, kým sú splnené 
podmienky stanovené v odseku 1 a kým je 
to potrebné na zabezpečenie úspešného 
odsunu. Každý členský štát stanoví 
obmedzené obdobie zaistenia v dĺžke 
maximálne tri mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Ako vyplynulo z rôznych zdrojov vrátane posúdenia vplyvu EP, predlžovanie času zaistenia 
má len malý vplyv na účinnosť uskutočňovania návratov. Vzhľadom na závažné riziká 
v oblasti porušovania ľudských práv možno osoby zaistiť, ale len na základe súdneho 
preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty môžu lehotu 
zaistenia uvedenú v odseku 5 predĺžiť len 
na obmedzený čas, a to nie dlhšie ako 
ďalších dvanásť mesiacov v súlade s 
vnútroštátnym právom, v prípadoch, keď 
je napriek všetkým ich primeraným 
snahám pravdepodobné, že proces odsunu 
bude trvať dlhšie:

vypúšťa sa

a) z dôvodu nedostatočnej spolupráce 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo
b) z dôvodu omeškania pri získavaní 
nevyhnutných dokladov od tretích krajín.

Or. fr
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Odôvodnenie

Táto zmena je nevyhnutná na zabezpečenie súladu s úpravou bodov článok 18 – odsek 5 a 
článok 22 – odsek 7 – pododsek 2.

Pozmeňujúci návrh 698
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty môžu obdobie 
zaistenia uvedené v odseku 5 predĺžiť len 
na obmedzený čas, a to nie dlhšie ako 
ďalších dvanásť mesiacov v súlade 
s vnútroštátnym právom, v prípadoch, 
keď je napriek všetkým ich primeraným 
snahám pravdepodobné, že proces odsunu 
bude trvať dlhšie:

vypúšťa sa

a) z dôvodu nedostatočnej spolupráce 
dotknutého štátneho príslušníka tretej 
krajiny alebo
b) z dôvodu omeškania pri získavaní 
nevyhnutných dokladov od tretích krajín.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s inými 
pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k tomuto článku a odôvodneniam 27 a 28.

Pozmeňujúci návrh 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty môžu obdobie 
zaistenia uvedené v odseku 5 predĺžiť len 

6. Členské štáty môžu obdobie 
zaistenia uvedené v odseku 5 predĺžiť len 
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na obmedzený čas, a to nie dlhšie ako 
ďalších dvanásť mesiacov v súlade 
s vnútroštátnym právom, v prípadoch, keď 
je napriek všetkým ich primeraným 
snahám pravdepodobné, že proces odsunu 
bude trvať dlhšie:

na obmedzený čas, a to najviac dvakrát za 
sebou vždy maximálne o ďalšie tri 
mesiace v súlade s vnútroštátnym právom 
a vždy až po súdnom preskúmaní, 
v prípadoch, keď je napriek všetkým ich 
primeraným snahám pravdepodobné, že 
proces odsunu bude trvať dlhšie:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 18 ods. 5. Umožnilo by sa tým obdobie zaistenia v celkovom 
trvaní do deviatich mesiacov s príslušnými zárukami súdneho preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty môžu obdobie 
zaistenia uvedené v odseku 5 predĺžiť len 
na obmedzený čas, a to nie dlhšie ako 
ďalších dvanásť mesiacov v súlade 
s vnútroštátnym právom, v prípadoch, keď 
je napriek všetkým ich primeraným 
snahám pravdepodobné, že proces odsunu 
bude trvať dlhšie:

6. Členské štáty môžu obdobie 
zaistenia uvedené v odseku 5 predĺžiť len 
na obmedzený čas, a to nie dlhšie ako 
ďalšie štyri mesiace v súlade 
s vnútroštátnym právom, v prípadoch, keď 
je napriek všetkým ich primeraným 
snahám pravdepodobné, že proces odsunu 
bude trvať dlhšie:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 18 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) z dôvodu omeškania pri získavaní 
nevyhnutných dokladov od tretích krajín.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 18 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. 7. Členské štáty môžu zaistiť 
štátneho príslušníka tretej krajiny aj 
druhý raz, a to aj napriek tomu, že využili 
lehotu stanovenú v odseku 6, ak po 
prepustení zo zaistenia nastanú okolnosti, 
ktoré umožňujú vykonať rozhodnutie 
o návrate, ktoré bolo predtým vydané vo 
vzťahu k danému štátnemu príslušníkovi 
tretej krajiny. Nová lehota zaistenia 
nesmie presiahnuť 30 dní.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 703
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zaistenie sa spravidla vykonáva 
v špecializovaných zariadeniach určených 
na zaistenie. Ak členský štát nemôže 
poskytnúť ubytovanie v špecializovanom 
zariadení určenom na zaistenie a musí sa 

1. Ak sa členský štát rozhodne 
uplatniť zaistenie ako poslednú možnosť, 
zaistenie sa spravidla vykonáva 
v špecializovaných a otvorených 
zariadeniach určených na zaistenie. 
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obrátiť na väzenské zariadenie, zaistení 
štátni príslušníci tretích krajín sú oddelení 
od riadnych väzňov.

Špecializované zariadenia určené na 
zaistenie poskytnú dôstojné podmienky 
zaistenia, ktoré rešpektujú základné práva 
zaistených štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Personál špecializovaných 
zariadení na zaistenie musí byť vhodne 
vyškolený a kvalifikovaný. Štátni 
príslušníci tretích krajín nesmú byť nikdy 
zaistení vo väzenských zariadeniach ani 
policajných celách.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s odôvodnením 27.

Pozmeňujúci návrh 704
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zaistenie sa spravidla vykonáva 
v špecializovaných zariadeniach určených 
na zaistenie. Ak členský štát nemôže 
poskytnúť ubytovanie v špecializovanom 
zariadení určenom na zaistenie a musí sa 
obrátiť na väzenské zariadenie, zaistení 
štátni príslušníci tretích krajín sú oddelení 
od riadnych väzňov.

1. Zaistenie sa vykonáva v osobitných 
podmienkach zaistenia, kde sú zaistení 
štátni príslušníci tretích krajín oddelení od 
riadnych väzňov.

Or. en

Odôvodnenie

Namiesto zamerania sa na priestorové oddelenie zariadení na zaistenie od bežných 
väzenských zariadení by bolo praktickejšie a účinnejšie zdôrazniť potrebu osobitných 
podmienok zaistenia v porovnaní s bežnými väzenskými podmienkami. Tento pozmeňujúci 
návrh je potrebný, pretože sa týka vnútornej logiky textu týkajúceho sa postupov zaistenia 
stanovených v článku 18 a predchádzania úteku, ktoré sa stanovuje v článku 6.

Pozmeňujúci návrh 705
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Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na požiadanie sa zadržaným 
štátnym príslušníkom tretích krajín včas 
umožní nadviazanie kontaktu s právnymi 
zástupcami, rodinnými príslušníkmi 
a príslušnými konzulárnymi orgánmi.

2. Na požiadanie sa zadržaným 
štátnym príslušníkom tretích krajín odo 
dňa zaistenia umožní nadviazanie kontaktu 
s právnymi zástupcami, rodinnými 
príslušníkmi a príslušnými konzulárnymi 
orgánmi.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci návrh 706
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osobitná pozornosť sa musí 
venovať situácii zraniteľných osôb. 
Poskytuje sa urgentná zdravotná 
starostlivosť a základná liečba.

3. Osobitná pozornosť sa musí 
venovať situácii osôb v zraniteľnom 
postavení. Pohotovo sa poskytuje urgentná 
zdravotná starostlivosť a liečba.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými 
k odôvodneniu 38 a článku 14.

Pozmeňujúci návrh 707
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Relevantné a príslušné 
vnútroštátne, medzinárodné a mimovládne 
organizácie a orgány majú možnosť 
navštevovať zariadenia určené na zaistenie 
uvedené v odseku 1 v rozsahu, v akom sa 
používajú na zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín podľa tejto 
kapitoly. Takéto návštevy môžu podliehať 
súhlasu.

4. Relevantné a príslušné 
vnútroštátne, medzinárodné a mimovládne 
organizácie a orgány, ako aj novinári 
a poslanci národných parlamentov 
a Európskeho parlamentu majú možnosť 
navštevovať zariadenia určené na zaistenie 
uvedené v odseku 1 v rozsahu, v akom sa 
používajú na zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín podľa tejto 
kapitoly. Je potrebné umožniť neohlásené 
návštevy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 10.

Pozmeňujúci návrh 708
Pietro Bartolo

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Relevantné a príslušné 
vnútroštátne, medzinárodné a mimovládne 
organizácie a orgány majú možnosť 
navštevovať zariadenia určené na zaistenie 
uvedené v odseku 1 v rozsahu, v akom sa 
používajú na zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín podľa tejto 
kapitoly. Takéto návštevy môžu podliehať 
súhlasu.

4. Relevantné a príslušné 
vnútroštátne, medzinárodné a mimovládne 
organizácie a orgány majú možnosť 
navštevovať zariadenia určené na zaistenie 
uvedené v odseku 1 v rozsahu, v akom sa 
používajú na zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín podľa tejto 
kapitoly. Takéto návštevy môžu podliehať 
súhlasu. Takéto návštevy sa nemôžu v 
žiadnom prípade obmedzovať ani 
zakazovať.

Or. it

Odôvodnenie

Prístup do zariadení určených na zaistenie musí byť vždy zaručený. Tento pozmeňujúci návrh 
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je spojený s pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k článku 18 a k odôvodneniam 27 a 28.

Pozmeňujúci návrh 709
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Relevantné a príslušné 
vnútroštátne, medzinárodné a mimovládne 
organizácie a orgány majú možnosť 
navštevovať zariadenia určené na zaistenie 
uvedené v odseku 1 v rozsahu, v akom sa 
používajú na zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín podľa tejto 
kapitoly. Takéto návštevy môžu podliehať 
súhlasu.

4. Relevantné a príslušné vnútroštátne 
a medzinárodné organizácie a orgány majú 
možnosť navštevovať zariadenia určené na 
zaistenie uvedené v odseku 1 v rozsahu, 
v akom sa používajú na zaistenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín podľa tejto 
kapitoly. Takéto návštevy môžu podliehať 
súhlasu.

Or. nl

Odôvodnenie

Mimovládnym organizáciám chýba demokratická legitimita a kontrola. Okrem toho nie je 
jasné, kto a z akých dôvodov im priraďuje názov, na základe ktorého získavajú osobitné 
výsady. Kontrolu výkonnej moci by mal vykonávať zákonodarca alebo medzinárodná 
organizácia uznaná vládou členského štátu.
 Pôvodný text odkazuje na relevantné a príslušné vnútroštátne, medzinárodné a mimovládne 
organizácie a orgány. Mimovládne organizácie nespĺňajú kumulatívnu podmienku 
relevantnosti a príslušnosti, a preto nemôžu byť zahrnuté do tohto zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 710
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zaisteným štátnym príslušníkom 
tretích krajín sa pravidelne poskytujú 
informácie o pravidlách uplatňovaných 
v danom zariadení a o ich právach 
a povinnostiach. Takéto informácie 
zahŕňajú aj informácie o ich práve, 

5. Zaisteným štátnym príslušníkom 
tretích krajín sa pravidelne poskytujú 
informácie o pravidlách uplatňovaných 
v danom zariadení a o ich právach 
a povinnostiach, a to v jazyku, ktorému 
rozumejú. Takéto informácie zahŕňajú aj 
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zakotvenom vo vnútroštátnom práve, 
kontaktovať organizácie a orgány uvedené 
v odseku 4.

informácie o ich práve, zakotvenom vo 
vnútroštátnom práve, kontaktovať 
organizácie a orgány, ako aj novinárov 
a poslancov národných parlamentov 
a Európskeho parlamentu uvedených 
v odseku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 10.

Pozmeňujúci návrh 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20 vypúšťa sa
Zaistenie maloletých osôb a rodín

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami 
sa zaistenie môže použiť len ako posledná 
možnosť a na čo najkratšie obdobie.
2. Zaisteným rodinám, ktoré čakajú na 
odsun, sa poskytne samostatné 
ubytovanie, ktoré zaručuje primerané 
súkromie.
3. Zaistené maloleté osoby majú možnosť 
venovať sa záujmovým aktivitám vrátane 
herných a rekreačných aktivít, ktoré sú 
primerané ich veku, a v závislosti od dĺžky 
pobytu majú prístup k vzdelávaniu.
4. Maloleté osoby bez sprievodu sa v čo 
najväčšej možnej miere umiestňujú 
v zariadeniach s personálom a vybavením, 
v ktorých sa zohľadňujú potreby osôb ich 
veku.
5. Pri zaisťovaní maloletých osôb pred 
odsunom sú hlavným kritériom najlepšie 
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záujmy dieťaťa.

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spojený s pozmeňujúcim návrhom predloženým komisiou 
k článku 18 písm. c).

Pozmeňujúci návrh 712
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20 Zaistenie maloletých osôb a rodín 20 Zákaz zaistenia maloletých osôb 
a rodín

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20 Zaistenie maloletých osôb a rodín 20 Maloleté osoby a rodiny

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 714
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Jeroen Lenaers

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie môže použiť len ako posledná 
možnosť a na čo najkratšie obdobie.

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami, 
na ktoré sa vzťahuje konanie o návrate 
s cieľom pripraviť návrat alebo vykonať 
proces odsunu, sa zaistenie môže použiť 
len ako posledná možnosť a na čo 
najkratšie obdobie a až po tom, ako sa 
výslovne overilo, že nie je k dispozícii 
žiadne iné, miernejšie donucovacie 
opatrenie. Malé deti sa zaisťujú 
v špecializovaných zariadeniach a nesmú 
sa zaisťovať v ústave na výkon väzby. 
Odchylne od článku 18 ods. 5 môžu 
členské štáty do svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov zahrnúť kratšie 
obdobia zaistenia maloletých osôb.

Or. en

Odôvodnenie

V EDĽP sa konštatuje, že podľa ustálenej judikatúry by sa malo v zásade predchádzať 
zadržiavaniu malých detí vo väzenských štruktúrach a že zlučiteľné s dohovorom by mohlo 
byť za istých podmienok len krátkodobé umiestnenie za predpokladu, že ide o krajné 
opatrenie, a až po osobitnom overení, že nie je k dispozícii žiadne iné, miernejšie donucovacie 
opatrenie. Keďže návrh Európskej komisie sa týka dôvodov zaistenia, je dôležité objasniť 
pravidlá a záruky týkajúce sa aj maloletých osôb.

Pozmeňujúci návrh 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie môže použiť len ako posledná 

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie nesmie použiť, a ak je to 
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možnosť a na čo najkratšie obdobie. v najlepšom záujme detí a je to potrebné 
na zaručenie ich ochrany, zabezpečia sa 
im primerané, humánne a neväzobné 
alternatívy k zaisteniu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 28. Zaistenie detí by sa malo zrušiť, pretože je 
neodmysliteľne v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh 716
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie môže použiť len ako posledná 
možnosť a na čo najkratšie obdobie.

1. V prípade maloletých osôb a rodín 
s maloletými osobami sa nesmie použiť 
zaistenie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40, ako aj k článku 18.

Pozmeňujúci návrh 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie môže použiť len ako posledná 

1. Maloleté osoby bez sprievodu 
a rodiny s maloletými osobami sa nesmú 
zaisťovať.
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možnosť a na čo najkratšie obdobie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 28. Zaistenie maloletých osôb nie je nikdy v ich záujme, 
a to ani v prípade, keď sú prítomní najbližší rodinní príslušníci. Na účely ochrany maloletých 
osôb by sa mal preto zaviesť zákaz zaistenia detí. Uplatňovanie pojmu „záujem dieťaťa“ 
navyše znamená, že zaistení by nikdy nemali byť ani rodičia alebo zákonní či obvyklí primárni 
poskytovatelia starostlivosti o dieťa. Pozri napr. ESĽP – Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar/ 
Malta, sťažnosť č. 25794/13 a 28151/13, 22. februára 2017.

Pozmeňujúci návrh 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie môže použiť len ako posledná 
možnosť a na čo najkratšie obdobie.

1. Maloleté osoby bez sprievodu 
a rodiny s maloletými osobami sa nesmú 
nikdy zaisťovať.

Or. en

Odôvodnenie

Zaistenie maloletých osôb nikdy nie je v ich najlepšom záujme. Trvá na tom Výbor OSN pre 
práva dieťaťa, Výbor OSN pre migrujúcich pracovníkov aj osobitný spravodajca OSN pre 
ľudské práva migrantov. Členské štáty majú na zabezpečenie návratu maloletých osôb bez 
sprievodu a maloletých osôb s rodinami po vyhodnotení ich najlepších záujmov možnosť 
prijať alternatívne opatrenia, ako sú napr. otvorené centrá.

Pozmeňujúci návrh 719
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
zaistenie môže použiť len ako posledná 
možnosť a na čo najkratšie obdobie.

1. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a rodín s maloletými osobami sa 
repatriácia uskutoční prednostne s cieľom 
skrátiť obdobie zaistenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Musíme nájsť správnu rovnováhu medzi účinným azylovým systémom a dodržiavaním práv 
dotknutých osôb. Pôvodný text Komisie je v rozpore s cieľmi účinnej azylovej politiky, ktorá 
sa spomína v odôvodnení 3.

Pozmeňujúci návrh 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zaisteným rodinám, ktoré čakajú 
na odsun, sa poskytne samostatné 
ubytovanie, ktoré zaručuje primerané 
súkromie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 28. Zaistenie maloletých osôb nie je nikdy v ich záujme, 
a to ani v prípade, keď sú prítomní najbližší rodinní príslušníci. Na účely ochrany maloletých 
osôb by sa mal preto zaviesť zákaz zaistenia detí. Uplatňovanie pojmu „záujem dieťaťa“ 
navyše znamená, že zaistení by nikdy nemali byť ani rodičia alebo zákonní či obvyklí primárni 
poskytovatelia starostlivosti o dieťa. Pozri napr. ESĽP – Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar/ 
Malta, sťažnosť č. 25794/13 a 28151/13, 22. februára 2017.

Pozmeňujúci návrh 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zaisteným rodinám, ktoré čakajú 
na odsun, sa poskytne samostatné 
ubytovanie, ktoré zaručuje primerané 
súkromie.

2. Členské štáty preto stanovia 
v súvislosti so starostlivosťou o maloleté 
osoby a rodiny s maloletými deťmi 
primerané opatrenia. Vhodné opatrenia 
v oblasti starostlivosti a opatery 
maloletých osôb a ich rodín sú založené 
na komunitnej úrovni, sú čo najmenej 
rušivé a rešpektujú právo na súkromie 
a rodinný život. Uvedenými opatreniam 
v oblasti starostlivosti by sa mal 
zabezpečiť personál a zariadenia, ktoré 
zohľadňujú potreby osôb v ich veku.
Maloleté osoby majú možnosť venovať sa 
záujmovým aktivitám vrátane herných 
a rekreačných aktivít, ktoré sú primerané 
ich veku, a v závislosti od dĺžky pobytu 
majú prístup k vzdelávaniu.
Maloleté osoby bez sprievodu sa v čo 
najväčšej možnej miere umiestňujú 
v zariadeniach s personálom a vybavením, 
v ktorých sa zohľadňujú potreby osôb 
v ich veku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 28. Namiesto zaistenia by sa mali maloletým osobám 
a rodinám s maloletými deťmi poskytnúť vhodné opatrenia v oblasti starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 722
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zaisteným rodinám, ktoré čakajú 
na odsun, sa poskytne samostatné 
ubytovanie, ktoré zaručuje primerané 
súkromie.

2. V prípade maloletých osôb bez 
sprievodu a odlúčených od rodičov a detí 
s ich rodinami, ktoré čakajú na odsun, sa 
využijú iné primerané možnosti než 
zaistenie. Maloleté osoby nesmú byť 
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počas konania odlúčené od svojich 
rodičov ani od zákonných alebo obvyklých 
primárnych poskytovateľov starostlivosti 
o dieťa v dôsledku zaistenia alebo odsunu 
rodiča alebo poskytovateľa starostlivosti 
o dieťa. Rodiny zostanú spolu okrem 
prípadu, keď by bola ohrozená 
bezpečnosť dieťaťa. Patrí sem aj 
využívanie iných možností než zaistenie 
pre celú rodinu a ochrana rodičov pred 
odsunom počas prebiehajúceho konania. 
Ak je to potrebné, zavedú sa vhodné 
opatrenia v oblasti starostlivosti 
a bývania, ktoré deťom a rodinám 
umožnia žiť spolu v komunitách.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, keďže je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 27 a 40 a k článku 18.

Pozmeňujúci návrh 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zaisteným rodinám, ktoré čakajú na 
odsun, sa poskytne samostatné ubytovanie, 
ktoré zaručuje primerané súkromie.

2. Rodinám a maloletým osobám bez 
sprievodu, ktoré čakajú na odsun, sa 
poskytnú iné primerané možnosti než 
zaistenie vrátane samostatného 
ubytovania, ktoré zaručuje primerané 
súkromie.

Or. en

Odôvodnenie

Zaistenie maloletých osôb nikdy nie je v ich najlepšom záujme. Členské štáty majú na 
zabezpečenie návratu maloletých osôb bez sprievodu a maloletých osôb s rodinami po 
vyhodnotení ich najlepších záujmov možnosť prijať alternatívne opatrenia, ako sú napr. 
otvorené centrá.  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený 
s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zaistené maloleté osoby majú 
možnosť venovať sa záujmovým aktivitám 
vrátane herných a rekreačných aktivít, 
ktoré sú primerané ich veku, a v závislosti 
od dĺžky pobytu majú prístup 
k vzdelávaniu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 28. Zaistenie maloletých osôb nie je nikdy v ich záujme, 
a to ani v prípade, keď sú prítomní najbližší rodinní príslušníci. Na účely ochrany maloletých 
osôb by sa mal preto zaviesť zákaz zaistenia detí. Uplatňovanie pojmu „záujem dieťaťa“ 
navyše znamená, že zaistení by nikdy nemali byť ani rodičia alebo zákonní či obvyklí primárni 
poskytovatelia starostlivosti o dieťa. Pozri napr. ESĽP – Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar/ 
Malta, sťažnosť č. 25794/13 a 28151/13, 22. februára 2017.

Pozmeňujúci návrh 725
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zaistené maloleté osoby majú 
možnosť venovať sa záujmovým aktivitám 
vrátane herných a rekreačných aktivít, 
ktoré sú primerané ich veku, a v závislosti 
od dĺžky pobytu majú prístup 
k vzdelávaniu.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zaistené maloleté osoby majú 
možnosť venovať sa záujmovým aktivitám 
vrátane herných a rekreačných aktivít, 
ktoré sú primerané ich veku, a v závislosti 
od dĺžky pobytu majú prístup 
k vzdelávaniu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 28. Keďže deti nesmú podliehať zaisteniu, toto 
ustanovenie by sa malo vypustiť.  Tieto ustanovenia sú však zahrnuté v návrhoch na zmenu 
článku 20 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zaistené maloleté osoby majú 
možnosť venovať sa záujmovým aktivitám 
vrátane herných a rekreačných aktivít, 
ktoré sú primerané ich veku, a v závislosti 
od dĺžky pobytu majú prístup 
k vzdelávaniu.

3. Maloleté osoby majú možnosť 
venovať sa záujmovým aktivitám vrátane 
herných a rekreačných aktivít, ktoré sú 
primerané ich veku, a v závislosti od dĺžky 
pobytu majú prístup k vzdelávaniu.

Or. en
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Odôvodnenie

Zaistenie maloletých osôb nikdy nie je v ich najlepšom záujme. Členské štáty majú na 
zabezpečenie návratu maloletých osôb bez sprievodu a maloletých osôb s rodinami 
po vyhodnotení ich najlepších záujmov možnosť prijať alternatívne opatrenia, ako sú napr. 
otvorené centrá.  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený 
s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Maloleté osoby bez sprievodu sa 
v čo najväčšej možnej miere umiestňujú 
v zariadeniach, v ktorých personálne 
zabezpečenie a materiálne vybavenie 
zohľadňuje potreby osôb ich veku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniu 28. Keďže deti nesmú podliehať zaisteniu, toto 
ustanovenie by sa malo vypustiť.  Tieto ustanovenia sú však zahrnuté v návrhoch na zmenu 
článku 20 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Maloleté osoby bez sprievodu sa 
v čo najväčšej možnej miere umiestňujú 
v zariadeniach, v ktorých personálne 
zabezpečenie a materiálne vybavenie 

vypúšťa sa
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zohľadňuje potreby osôb ich veku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 28. Zaistenie maloletých osôb nie je nikdy v ich záujme, 
a to ani v prípade, keď sú prítomní najbližší rodinní príslušníci. Na účely ochrany maloletých 
osôb by sa mal preto zaviesť zákaz zaistenia detí. Uplatňovanie pojmu „záujem dieťaťa“ 
navyše znamená, že zaistení by nikdy nemali byť ani rodičia alebo zákonní či obvyklí primárni 
poskytovatelia starostlivosti o dieťa. Pozri napr. ESĽP – Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar/ 
Malta, sťažnosť č. 25794/13 a 28151/13, 22. februára 2017.

Pozmeňujúci návrh 730
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Maloleté osoby bez sprievodu sa 
v čo najväčšej možnej miere umiestňujú 
v zariadeniach, v ktorých personálne 
zabezpečenie a materiálne vybavenie 
zohľadňuje potreby osôb ich veku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Maloleté osoby bez sprievodu sa 
v čo najväčšej možnej miere umiestňujú 
v zariadeniach s personálom a vybavením, 

4. Maloleté osoby sa umiestňujú 
v zariadeniach s personálom a vybavením, 
v ktorých sa zohľadňujú potreby osôb ich 
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v ktorých sa zohľadňujú potreby osôb ich 
veku.

veku.

Or. en

Odôvodnenie

Zaistenie maloletých osôb nikdy nie je v ich najlepšom záujme. Členské štáty majú 
na zabezpečenie návratu maloletých osôb bez sprievodu a maloletých osôb s rodinami 
po vyhodnotení ich najlepších záujmov možnosť prijať alternatívne opatrenia, ako sú napr. 
otvorené centrá.  Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený 
s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 732
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri zaisťovaní maloletých osôb 
pred odsunom sú hlavným kritériom 
najlepšie záujmy dieťaťa.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k odôvodneniam 28 a 40.

Pozmeňujúci návrh 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri zaisťovaní maloletých osôb 
pred odsunom sú hlavným kritériom 
najlepšie záujmy dieťaťa.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcim 
návrhom predloženým k odôvodneniu 28. Zaistenie maloletých osôb nie je nikdy v ich záujme, 
a to ani v prípade, keď sú prítomní najbližší rodinní príslušníci. Na účely ochrany maloletých 
osôb by sa mal preto zaviesť zákaz zaistenia detí. Uplatňovanie pojmu „záujem dieťaťa“ 
navyše znamená, že zaistení by nikdy nemali byť ani rodičia alebo zákonní či obvyklí primárni 
poskytovatelia starostlivosti o dieťa. Pozri napr. ESĽP – Abdullahi Elmi a Aweys Abubakar/ 
Malta, sťažnosť č. 25794/13 a 28151/13, 22. februára 2017.

Pozmeňujúci návrh 734
Nadine Morano

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri zaisťovaní maloletých osôb pred 
odsunom sú hlavným kritériom najlepšie 
záujmy dieťaťa.

5. Pri zaisťovaní maloletých osôb pred 
odsunom sú hlavným kritériom najlepšie 
záujmy dieťaťa. Samo osebe nemôže 
predstavovať prekážku zaistenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh úzko súvisí s odôvodnením 23, ktoré dopĺňa.

Pozmeňujúci návrh 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri zaisťovaní maloletých osôb 
pred odsunom sú hlavným kritériom 
najlepšie záujmy dieťaťa.

5. V súvislosti s alternatívami 
zaistenia maloletých osôb pred odsunom 
sú hlavným kritériom najlepšie záujmy 
dieťaťa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri zaisťovaní maloletých osôb 
pred odsunom sú hlavným kritériom 
najlepšie záujmy dieťaťa.

5. V každom prípade sú hlavným 
kritériom najlepšie záujmy dieťaťa.

Or. en

Odôvodnenie

Zaistenie maloletých osôb nikdy nie je v ich najlepšom záujme. Členské štáty majú 
na zabezpečenie návratu maloletých osôb bez sprievodu a maloletých osôb s rodinami 
po vyhodnotení ich najlepších záujmov možnosť prijať alternatívne opatrenia, ako sú napr. 
otvorené centrá. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený 
s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 20 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 737
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa
Mimoriadne situácie

1. V situáciách, kedy výnimočne veľký 
počet štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí sa majú vrátiť, spôsobí 
nepredpokladane veľké zaťaženie 
z hľadiska kapacity zariadení členského 
štátu určených na zaistenie alebo ich 
správnemu alebo justičnému personálu, 
môže dotknutý členský štát na čas trvania 
takejto výnimočnej situácie rozhodnúť 
o stanovení dlhších lehôt na súdne 
preskúmanie ako sú lehoty stanovené 
v článku 18 ods. 2 treťom pododseku, 
a prijať naliehavé opatrenia týkajúce sa 
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podmienok zaistenia, ktoré sú odlišné od 
tých, ktoré sú stanovené v článku 19 ods. 
1 a v článku 20 ods. 2.
2. Ak sa dotknutý členský štát rozhodne 
pre uvedené mimoriadne opatrenia, 
informuje o tom Komisiu. Komisiu 
informuje bezodkladne aj v prípade, že 
pominuli dôvody uplatňovania týchto 
mimoriadnych opatrení.
3. Nič v tomto článku sa nesmie vykladať 
tak, že by umožňovalo členským štátom 
odchýliť sa od svojich všeobecných 
povinností prijať všetky primerané 
všeobecné alebo konkrétne opatrenia na 
zabezpečenie splnenia svojich povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V situáciách, kedy výnimočne 
veľký počet štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa majú vrátiť, spôsobí 
nepredpokladane veľké zaťaženie 
z hľadiska kapacity zariadení členského 
štátu určených na zaistenie alebo ich 
správnemu alebo justičnému personálu, 
môže dotknutý členský štát na čas trvania 
takejto výnimočnej situácie rozhodnúť 
o stanovení dlhších lehôt na súdne 
preskúmanie, ako sú lehoty stanovené 
v článku 18 ods. 2 treťom pododseku, 
a prijať naliehavé opatrenia týkajúce sa 
podmienok zaistenia, ktoré sú odlišné od 
tých, ktoré sú stanovené v článku 19 ods. 1 
a v článku 20 ods. 2.

1. V situáciách, keď výnimočne veľký 
počet štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí sa majú vrátiť, spôsobí nečakane 
veľké zaťaženie z hľadiska kapacity 
zariadení členského štátu určených na 
zaistenie alebo ich správnemu alebo 
justičnému personálu, môže dotknutý 
členský štát na obdobie najviac troch 
mesiacov rozhodnúť o stanovení dlhších 
lehôt na súdne preskúmanie, ako sú lehoty 
stanovené v článku 18 ods. 2 treťom 
pododseku, a prijať naliehavé opatrenia 
týkajúce sa podmienok zaistenia, ktoré sú 
odlišné od tých, ktoré sú stanovené 
v článku 19 ods. 1 a v článku 20 ods. 2. 
Členské štáty v koordinácii s Komisiou 
a agentúrami EÚ prijmú do troch 
mesiacov všetky potrebné opatrenia na 
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zabezpečenie primeranej kapacity.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 16 ods. 4 o skrátení lehôt na súdne preskúmanie. Aj keď sa 
členské štáty môžu ocitnúť v núdzových situáciách, malo by sa to vyriešiť do troch mesiacov 
zabezpečením primeranej kapacity.

Pozmeňujúci návrh 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie o konaniach na hraniciach je v tejto súvislosti problematický, pretože je 
spojený s nejasným výsledkom potenciálnych rokovaní o nariadení o konaní o azyle. Vhodným 
legislatívnym aktom na riešenie prípadných konaní na hraniciach je práve nariadenie 
o konaní o azyle.

Pozmeňujúci návrh 741
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Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bez rozhodnutia o tejto otázke v nariadení o konaní o azyle, ktorým sa kodifikujú všetky 
ustanovenia o postupe na hraniciach a najmä o zárukách, je takmer nemožné zmeniť článok 
22 bez rizika porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh 743
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rozhodnutia o návrate, ktoré boli 
vydané v konaní o návrate uskutočnenom 
v súlade s odsekom 1 tohto článku, sa 
vyhotovujú na vzorovom tlačive 
stanovenom vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s článkom 15 ods. 3.

3. V súvislosti s konaním 
uskutočneným v súlade s odsekom 1 tohto 
článku členské štáty vydajú:

a) rozhodnutia o návrate vyhotovené na 
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vzorovom tlačive stanovenom v prílohe 
alebo
b) odmietnutie vstupu v súlade s článkom 
14 nariadenia 2016/399; odseky 4 až 8 sa 
v tomto prípade neuplatňujú.

Členské štáty čo najskôr vydajú jedno 
z rozhodnutí uvedených v tomto odseku, 
a to pokiaľ možno v súlade 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
vrátane rozhodnutia, ktorým sa zamieta 
žiadosť o medzinárodnú ochranu prijatú 
na základe článku 41 nariadenia (EÚ) 
.../... [nariadenie o konaní o azyle].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rozhodnutia o návrate, ktoré boli 
vydané v konaní o návrate uskutočnenom 
v súlade s odsekom 1 tohto článku, sa 
vyhotovujú na vzorovom tlačive 
stanovenom vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s článkom 15 ods. 3.

3. Rozhodnutia o návrate, ktoré boli 
vydané v konaní o návrate uskutočnenom 
v súlade s odsekom 1 tohto článku, sa 
môžu vyhotoviť na vzorovom tlačive 
stanovenom vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s článkom 15 ods. 3.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 745
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Lehota na dobrovoľný odchod sa 
neudelí. Členské štáty však udelia 
primeranú lehotu na dobrovoľný odchod 

4. Lehota na dobrovoľný odchod sa 
neudelí. Členské štáty však za 
výnimočných okolností udelia primeranú 
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v súlade s článkom 9 tým štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
držiteľmi platného cestovného dokladu 
a ktorí plnia povinnosť spolupracovať 
s príslušnými orgánmi členských štátov vo 
všetkých fázach konania o návrate 
stanovenú v článku 7. Členské štáty 
požiadajú dotknutých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, aby až do svojho odchodu 
odovzdali svoj platný cestovný doklad 
príslušnému orgánu.

lehotu na dobrovoľný odchod v súlade 
s článkom 9 tým štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sú držiteľmi platného 
cestovného dokladu a ktorí plnia povinnosť 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
členských štátov vo všetkých fázach 
konania o návrate stanovenú v článku 7.  
Členské štáty požiadajú dotknutých 
štátnych príslušníkov tretích krajín, aby až 
do svojho odchodu odovzdali svoj platný 
cestovný doklad príslušnému orgánu.

Or. nl

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že pravidlom je povinný návrat.

Pozmeňujúci návrh 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty udelia lehotu 
v maximálnej dĺžke 48 hodín na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate, 
ktoré je založené na právoplatnom 
rozhodnutí o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
podľa článku 41 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] na hraniciach 
alebo v tranzitnom priestore členských 
štátov.

5. Členské štáty udelia časovú lehotu 
v maximálnej dĺžke 48 hodín na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate, 
ktoré sa vždy vydá súčasne s právoplatným 
rozhodnutím o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
podľa článku 41 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] na hraniciach 
alebo v tranzitnom priestore členských 
štátov. 

Or. nl

Odôvodnenie

Administratívne zjednodušenie. Stačí prijať a prípadne napadnúť len jedno rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
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Kofod

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty udelia lehotu v 
maximálnej dĺžke 48 hodín na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate, 
ktoré je založené na právoplatnom 
rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
podľa článku 41 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] na hraniciach 
alebo v tranzitnom priestore členských 
štátov.

5. Členské štáty udelia lehotu v 
maximálnej dĺžke 24 hodín na podanie 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate, 
ktoré je založené na právoplatnom 
rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu, ktoré bolo prijaté 
podľa článku 41 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] na hraniciach 
alebo v tranzitnom priestore členských 
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkon rozhodnutia o návrate sa počas 
lehoty na podanie odvolania v prvom 
stupni, a ak bolo toto odvolanie podané v 
stanovenej lehote, aj počas preskúmania 
odvolania automaticky pozastaví, keď 
existuje riziko porušenia zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a keď je 
splnená jedna z týchto dvoch podmienok:

vypúšťa sa

a) po rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu prijatom podľa 
článku 41 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] sa objavili 
alebo dotknutým štátnym príslušníkom 
tretej krajiny boli predložené nové 
relevantné náležitosti alebo zistenia, ktoré 
významne menia osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu alebo



AM\1214327SK.docx 355/358 PE658.738v01-00

SK

b) rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o 
medzinárodnú ochranu prijaté podľa 
článku 41 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o konaní o azyle] nebolo 
predmetom účinného súdneho 
preskúmania v súlade s článkom 53 
uvedeného nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 749
Tom Vandendriessche

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) po rozhodnutí o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu prijatom podľa 
článku 41 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle] sa objavili alebo 
dotknutým štátnym príslušníkom tretej 
krajiny boli predložené nové relevantné 
náležitosti alebo zistenia, ktoré významne 
menia osobitné okolnosti konkrétneho 
prípadu alebo

a) po rozhodnutí o zamietnutí žiadosti 
o medzinárodnú ochranu prijatom podľa 
článku 41 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o konaní o azyle] sa objavili alebo 
dotknutým štátnym príslušníkom tretej 
krajiny boli predložené nové dostatočne 
závažné náležitosti alebo zistenia, ktoré 
významne menia osobitné okolnosti 
konkrétneho prípadu a o ktorých zatiaľ 
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny 
nemohol v žiadnom prípade vedieť alebo

Or. nl

Odôvodnenie

Malo by sa zabrániť tomu, aby dotknutá osoba predkladala už skôr známe skutočnosti len 
postupne s cieľom predĺžiť konanie.

Pozmeňujúci návrh 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 6 – pododsek 2



PE658.738v01-00 356/358 AM\1214327SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že bolo podané ďalšie odvolanie 
proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon rozhodnutia 
o návrate nepozastaví, pokiaľ súd po 
zohľadnení osobitných okolností 
konkrétneho prípadu na požiadanie 
žiadateľa alebo konajúc ex offo 
nerozhodne inak.

V prípade, že bolo podané ďalšie odvolanie 
proti prvému alebo následnému 
rozhodnutiu o odvolaní, ako aj vo všetkých 
ostatných prípadoch, sa výkon rozhodnutia 
o návrate nepozastaví.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zaistenie sa uskutočňuje na čo najkratšie 
obdobie a v žiadnom prípade nesmie 
presiahnuť štyri mesiace. Trvá, len pokiaľ 
prebiehajú prípravy na odsun, a vykonáva 
sa s náležitou starostlivosťou.

Zaistenie trvá minimálne tak dlho, pokiaľ 
prebiehajú prípravy na odsun, a vykonáva 
sa s náležitou starostlivosťou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia podáva Európskemu parlamentu 
a Rade každé tri roky správy o uplatňovaní 
tejto smernice v členských štátoch 
a v prípade potreby navrhne zmeny 
a doplnenia.

Komisia podáva Európskemu parlamentu 
a Rade každé tri roky správy o uplatňovaní 
tejto smernice v členských štátoch 
a v prípade potreby navrhne zmeny 
a doplnenia. K takejto správe sa priloží 
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úplné posúdenie vplyvu o transpozícii 
a vykonávaní smernice jednotlivými 
členskými štátmi, ktoré vypracuje 
Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi 
návrhmi predloženými k článku 6 a inými novými článkami zahŕňajúcimi zmeny, ktorých vplyv 
by sa mal posúdiť. Žiaľ, Komisia pri návrhu tohto prepracovaného znenia nevykonala 
posúdenie vplyvu a Parlament si ho musel objednať sám. Keďže by sa úplné monitorovanie 
malo opierať o príslušné údaje a zistenia, je potrebné vypracovať úplné posúdenie vplyvu 
týchto zmien.

Pozmeňujúci návrh 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Návrh smernice
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Ak sa tretia krajina považuje za 
nedostatočne spolupracujúcu s členskými 
štátmi vo veciach readmisie, uplatní sa 
článok 25a vízového kódexu.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh úzko súvisí s odôvodnením 8, ktoré objasňuje.

Pozmeňujúci návrh 754
Anne-Sophie Pelletier

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 



PE658.738v01-00 358/358 AM\1214327SK.docx

SK

iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 
6 až 10, článkami 13 a 14 ods. 3, článkom 
16, článkom 18 a článkom 22 do [šesť 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti] 
a s článkom 14 ods. 1 a ods. 2 do [jeden 
rok po nadobudnutí účinnosti]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.

iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 
2 až 4, článkami 7 až 13, článkom 14 
ods. 3, článkami 15 a 16 a článkami 18 až 
20 do [šesť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti] a s článkom 14 ods. 1 a ods. 2 
do [jeden rok po nadobudnutí účinnosti]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje súlad s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi 
predloženými tieňovou spravodajkyňou.


